Nieuwsflits Stichting Verdronken Geschiedenis
1 oktober 2015

Graag maken wij u attent op:

Gerne machen wir ihnen
aufmerksam auf:

“Wadden op de kaart”
Een symposium door Tresoar en Waddenacademie.

Wanneer: Donderdag 15 oktober 2015
Waar: Tresoar (Boterhoek 1, Leeuwarden)
Tijd: Inloop vanaf 12:00 uur, inclusief lunch. Het
inhoudelijke programma begint om 13:00 uur.
Entree: Gratis, opgave via info(at)tresoar.nl
Op donderdagmiddag 15 oktober organiseert
Tresoar, in samenwerking met de Waddenacademie, het symposium 'Wadden op de kaart'.
Aan de hand van historische kaarten van het
Waddengebied geven schrijver Kester Freriks,
landschapsarchitect Els van der Laan en historicus
Albert Buursma hun visie op dit buitenbeentje van
de Nederlandse natuurgebieden.
Dagvoorzitter Meindert Schroor vertelt vanuit zijn positie als directeur Cultuurhistorie bij de
Waddenacademie over Tresoar en de contouren van een toekomstige internationale
Waddenbibliotheek.
Naast de lezingen over het Waddengebied naar aanleiding van historische kaarten uit het
Fries Kaartenkabinet (www.frieskaartenkabinet.nl), zijn er korte presentaties ('pitches') van
bijzondere initiatieven, wordt de digitale versie van het standaardwerk 'Ecology of the
Wadden Sea' aangeboden aan auteur prof. dr. W.J. Wolff en wordt de tweejaarlijkse
proefschriftprijs van de Waddenacademie uitgereikt.
Zie voor het volledige programma:
http://www.waddenacademie.nl/kalender/events/wadden-op-de-kaart/

Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie 2015
Dit jaar reikt de Stichting Archeologie en Publiek (SAP) voor de tweede
keer de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie uit aan een aansprekend, innovatief en creatief publieksproject.
Met deze prijs wil de SAP het Nederlandse publiek bekend maken met
plekken die verhalen herbergen over het verleden onder onze voeten. Dit
kan op allerlei manieren. De prijs wordt toegekend aan het project dat
het beste inspeelt op de presentatie van archeologie en het vertalen en verbeelden daarvan
richting het publiek. Het oordeel is niet alleen aan de jury maar ook aan het publiek zelf!
Voor de prijs zijn 4 projecten
genomineerd. Eén van de nominaties
betreft het project

“Wad een Workshop”.
Gedurende het jaar 2015 worden er
in het Groningse waddengebied
workshops georganiseerd op het
land, de kwelders en het wad. Door
middel van deze zoektochten worden bewoners en belangstellenden
uitgedaagd onderzoek te doen naar
het verleden van dit gebied. Samen
met archeologen en geologen (o.a. van de Stichting Verdronken Geschiedenis) brengen zij
het waddengebied in kaart en gaan ze door middel van boringen op zoek naar de historische
opbouw van de ondergrond. De workshops worden georganiseerd door Erfgoedpartners
(Groningen) samen met andere instellingen. De resultaten worden onder andere via een
website gedeeld met het publiek. De workshops bewerkstellingen ook dat bewoners meer
waardering krijgen voor de ontstaansgeschiedenis van hun gebied.
Tot 20 oktober kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete project. Voor meer informatie
hierover zie: http://www.publieksarcheologie.nl/publieksprijs2015
Voor meer informatie over “Wad een Workshop”zie:
http://www.erfgoedpartners.nl/projecten/wadeenworkshop/wadeenworkshopa.html
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