Nieuwsbrief nummer 1 – mei 2014
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland, dat
plaatsvindt in de zomer van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van en
betrekken bij de voorbereidingen van het festival.
Inhoud:
 Festival website gelanceerd!
 Festivalkrant
 Aanmelden als deelnemer
 Ingediende ideeën
 Festivalwebsite gelanceerd!
Maandag 19 mei is de website www.gemaaktingelderland.nl gelanceerd. Dit is een voorlopige website,
bedoeld om informatie te geven over het festival, de voorbereidingen en de deelnemende partners.
Daarnaast kunnen deelnemers kennis delen over de initiatieven die in ontwikkeling zijn en elkaar
vinden voor eventuele samenwerking.
Omroep Gelderland heeft uitgebreid aandacht geschonken aan de website en het festival tijdens het
vroege ochtendprogramma van 19 mei. Verslaggever René Arendsen bezocht daarvoor
festivaldirecteur prof. dr. Dolly Verhoeven, ir. F.A. Atema, directeur van metaalbedrijf Goma in
Hengelo en mevrouw Gerda Brethouwer van de Aaltense Musea over de Hoornroute.
Beluister hier de geluidsfragmenten van de gesprekken met/over:
Dolly Verhoeven: start op 21.00
Metaalbedrijf Goma: start op: 41.00
Aaltense hoornroute: start op: 22.00
 Festivalkrant
Naast de website is er ook een festivalkrant beschikbaar. In de bijlage vindt u deze in digitale vorm. U
kunt ook een pakketje gedrukte exemplaren bestellen door ons een e-mail te sturen. U kunt de krant
gebruiken voor eigen informatie, maar ook uitreiken aan uw relaties en/of potentiële partners.
 Aanmelden als deelnemer
Op de website staan logo’s van organisaties die zich nu al aangemeld hebben als deelnemer. Wilt u
ook deelnemen aan het festival en in het rijtje opgenomen worden? Stuurt u ons dan een e-mail met
een introductietekstje over uw instelling en uw logo.
 Ingediende ideeën
Misschien heeft u ook al ideeën over de activiteiten waarmee u wilt bijdragen aan het festival. In dat
geval verzoeken wij u deze kenbaar te maken via info@gemaaktingelderland.nl. We benadrukken dat
dit nog geen strak omlijnde ideeën hoeven te zijn; het gaat om basisideeën waarmee wij elkaar op de
hoogte houden van plannen, elkaar kunnen inspireren en samenwerkingsvormen kunnen creëren.
Voor alle correspondentie, aanvragen en aanmeldingen kunt u bij ons terecht via: gemaaktingelderland@erfgoedgelderland.nl
Meer informatie over het festival vindt u op www.gemaaktingelderland.nl
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit laten weten via
gemaaktingelderland@erfgoedgelderland.nl

