Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
E.Coppéelaan 87
3600 Genk

11

Nieuwsbrief 11
Beste lezer,

Hopelijk hebt u van een deugddoende vakantie kunnen genieten. De Erfgoedcel MijnErfgoed is alvast klaar voor een erfgoedrijk najaar! In deze nieuwsbrief leest u meer
over een uiteenlopende waaier van activiteiten, zowel van de Erfgoedcel zelf als van vele
partners. Blikvangers zijn de Open Monumentendag, waarbij heel wat deelnemers in de
streek hun beste beentje voorzetten, en de Week van de Smaak, waarbij we de blik
richten op de geschiedenis, de evolutie en de inhoud van... onze boterhammendoos.
Veel leesplezier!

Open Monumentendag in de Mijnstreek
Op 13 september vindt de 21 editie plaats van Open
Monumentendag Vlaanderen. In de Mijnstreek worden maar
liefst 13 monumenten en landschappen opgesteld voor het
publiek. Het thema van deze Open Monumentendag is
'Zorg'.
De Mijnstreek kent tal van unieke monumenten en
landschappen: van mijngebouwen, kastelen, landschappen,
gebedshuizen... tot grote zorginstellingen en
schoolgebouwen. Op http://www.openmonumenten.be/ kan je te
weten komen welke monumenten er op 13 september in de
Mijnstreek te bezichtigen zijn.
Aan elk gebouw en elk landschap zijn meestal heel wat
verhalen verbonden, van mensen die er gewerkt, gewoond,
vertoefd hebben... of dat nu nog steeds doen. Net die
verhalen brengen een monument tot leven. Daarom wil de
erfgoedcel Mijn-Erfgoed dit jaar het immateriële aspect van
de monumenten benadrukken. Daartoe werd er een
postkaartenreeks gemaakt waarbij oude en nieuwe foto's
worden geïllustreerd met verhalen en anekdotes over de
afgebeelde monumenten. De postkaarten zijn gratis
verkrijgbaar op Open Monumentendag, bij de verschillende
deelnemers, of op bestelling bij de Erfgoedcel.

Voorsmaakje: Wat zit er tussen uwe

boterham?
Choco. En bij u? De mijne zijn al op, ik heb alleen
nog een appel. De muizen zullen wel voor de
kruimels zorgen. Mag ik eens bijten? Mmm, salami
met look! Wilt ge wisselen? Ik heb niks bij, ik ga iets
uithalen. Iets lekkers en gezond! Ik heb koude pizza
bij. Ikke confituur, van mijn oma. Confituur? Ik lust
geen confituur...
Het project 'Wat zit er tussen uwe boterham?' gaat
vanaf de Week van de Smaak op reis langs de zes
mijngemeentes. Tot mei 2010 bezoekt een mobiele
tentoonstelling de cafetaria's, bibliotheken, winkels
en bedrijven van de Mijnstreek. Je maakt kennis
met leuke verhalen en anekdotes over de (inhoud
van de) boterhamdoos doorheen de recente
geschiedenis. De Media&Design Academie levert
bovendien nieuwe ontwerpen van dozen en
hedendaagse foto's af, die in de tentoonstelling
worden geïntegreerd door ontwerpster Linde
Hermans.
Aan de tentoonstelling ging een klein onderzoek
vooraf, waarbij heel wat mensen vanuit
verschillende beroepen werden geïnterviewd over
dat wat zovelen gemeen hebben: hun lunchpakket.
Samen met VormingPlus en de cultuurcentra van de
Mijnstreek wordt er ook een kookcursus
georganiseerd voor mensen die zelf aan de slag
willen gaan met hun alledaagse lunch.
Alle informatie die tot nu toe bekend is, kan je
nalezen op www.mijnerfgoed.be/boterhammen . In de
volgende nieuwsbrief geven we de echte aftrap!

Oproep vzw Resonant
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Resonant, centrum voor Vlaams Muzikaal Erfgoed, gaat dit
najaar o.a. in de Mijnstreek op zoek naar het muzikale
erfgoed van de verschillende nationaliteiten die ooit naar de
Mijnstreek emigreerden. Dit project onderzoekt of, waar, hoe
en door wie het muzikale erfgoed bewaard wordt, en welke
rol dit speelt in de culturele praktijk van deze
gemeenschappen, zoals uitvoering en onderricht.
Mensen van verschillende nationaliteiten, die door de
steenkoolindustrie naar de Mijnstreek kwamen, namen
immers ook hun muzikaal erfgoed mee. Soms op papier,
maar vaak in hun hoofd. Resonant is daarom op zoek naar

(muziek)verenigingen met een archief of een bepaalde
traditie van uitvoeren of onderrichten. Via www.resonant.be
vindt u alle nodige informatie.

Twee premières:
Prayer, a human function
Na 'Bed & Breakfast' -een voorstelling waarbij het publiek
letterlijk in slaap gezongen werd- heeft de Duitse
kunstenares Heike Schmidt het in haar nieuwe productie
'Prayer' over bidden. Uitgangspunt daarbij zijn niet de
woorden van een gebed, maar de bewegingen die ermee
gepaard gaan. Aan deze voorstelling ging een
onderzoeksfase vooraf, waarbij mensen uit verschillende
culturen en religies geïnterviewd werden om zo een beeld te
krijgen van de verschillende bewegingen die aan het bidden
verbonden zijn, maar ook ruimer van de rituelen en
gewoontes die mensen hanteren bij het (dagelijks) gebed.
Verschillende van deze interviews werden in de Mijnstreek
afgenomen, met de steun van de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.
Deze voorstelling, gesteund door STUK en Cultuurcentrum
Genk, gaat in de streek in première op zaterdag 19
september 2009 om 20u15 in de Limburghal te Genk. Meer
info: cultuurcentrum Genk, 089 65 38 70 of
cultuurcentrum@genk.be

Vanuit de schaduw
Vanuit de schaduw is de titel van de nieuwste productie van
Wereldmediatheek - Andere Wereld Films. Zij maakten het
voorbije jaar in samenwerking met de stad Genk, de
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Lichtpunt en het Impulsfonds voor
Migrantenbeleid een film over de Genkse cité's, voornamelijk
over Winterslag.
De film 'vanuit de schaduw' is een zoektocht naar solidariteit
over de grenzen van culturen, religies en generaties heen,
verteld door 4 generaties uit de Genkse mijncité. De film
kwam tot stand dankzij de hulp van vele verenigingen en
Genkenaren die meespelen in deze boeiende documentaire.
Première op maandag 21 september om 20.15u in
Euroscoop Genk. Tickets: 6 euro - 5,5 euro.
www.projectorcinema.be

Kort nieuws

Erfgoeddag 2010 gaat door op zondag 25 april. Het thema is
dit keer 'FAKE?': het is een uitnodiging om het publiek te
confronteren met een aantal zaken die doorgaans net iets
minder uitgesproken op de agenda staan: twijfels, halve
waarheden ‘van horen zeggen', restauraties en manipulaties,
dubbele bodems, mythes en legendes, dubieuze kunstwerken
en documenten... mogelijkheden genoeg voor verenigingen
en instellingen om hierrond een activiteit te organiseren.
Op donderdag 8 oktober om 13u30 in het kasteel van Bokrijk
gaat er een infosessie door voor iedereen die in Limburg
geïnteresseerd is om mee te doen aan Erfgoeddag 2010. Via
deze link kan je je inschrijven. Tot dan?

In het kader van het Jaar van de Tradities vindt op vrijdag 18
september 2009 in het Kasteel van Bokrijk een studiedag
plaats over "oude tradities" als vervolg op de studiedag die in
het voorjaar over "nieuwe tradities" in het Limburgs Museum
te Venlo werd gehouden. Beide studiedagen zijn een initiatief
van het Interlimburgs Volkskundig Samenwerkingsverband
(IVOS). Hier kan je het programma en de
inschrijvingsvoorwaarden nalezen.

28 oktober 2009, een symbolische datum: de sluiting van de
mijn van Beringen is 20 jaar geleden. Het
Vlaams Mijnmuseum en de Vrienden van het Mijnmuseum, de
stad Beringen, Het Vervolg en de Erfgoedcel grijpen deze
datum aan om terug te blikken op de industrie die deze streek
tot ontwikkeling heeft gebracht, maar ook om te kijken hoe
het vandaag met de site en de cité gesteld is, en om vooruit
te kijken naar de toekomst.
Van 28 oktober tot 8 november (telkens van 10u tot 17u) kan
je op het mijnterrein terecht om verschillende projecten te
bekijken: een film over de stakingen en sluitingen, een
hedendaagse fototentoonstelling 'cité de Beeringen', het
project 'ieder kastje zijn gezicht', en een blik op de
herbestemmingsplannen van Beringen. Gratis. Iedereen
welkom!

De Erfgoedcel Mijn-Erfgoed voert de erfgoedconvenant uit die werd afgesloten tussen de 6 mijngemeentes As,
Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en de Vlaamse Overheid.
Contacteer ons voor al uw erfgoedvragen: E. Coppéelaan 87, 3600 Genk, T 089 811 411, F 089 811 410,
info@mijnerfgoed.be of www.mijnerfgoed.be
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar info@mijnerfgoed.be met
vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief per post te ontvangen, volstaat een mailtje met
uw adresgegevens en de vermelding 'nieuwsbrief per post', naar info@mijnerfgoed.be
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