PERSBERICHT
Erfgoed in Groningen onder één dak: Erfgoedpartners en Centrum Groninger
Taal & Cultuur fuseren
Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) – de twee grote
organisaties voor Groninger erfgoed, taal en cultuur – bundelen hun krachten en fuseren.
De twee provinciale steuninstellingen voor materieel en immaterieel erfgoed wonen sinds
deze maand onder één dak aan het Lopende Diep in de stad en ze gaan intensief
samenwerken. De fusie betreft een bestuurlijke fusie. Dit houdt in dat bestuur en directie
van beide partijen samenvloeien, maar dat beide organisaties hun zelfstandigheid zoveel
mogelijk behouden.
Gezamenlijk adres
Sinds 2003 is Centrum Groninger Taal & Cultuur (eerst als Huis van de Groninger
Cultuur) gehuisvest in het gebouw van de Groninger Archieven aan het Cascadeplein in
de stad. Vanaf deze maand zal het CGTC kantoor te vinden zijn aan het Lopende Diep
nummer 8, in het monumentale pand van Erfgoedpartners. Erfgoedpartners is de
provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie,
archeologie en publiek in de provincie Groningen. CGTC is steuninstelling en
adviescentrum op het gebied van de Groninger taal en cultuur. Met het samengaan van
de twee instituten ontstaat er één loket voor materieel en immaterieel erfgoed voor stad
en provincie Groningen.
Binnen de deuren van Erfgoedpartners is met de komst van CGTC deskundigheid
aanwezig op het volle spectrum van erfgoed in Groningen. Overheden, erfgoed- en
cultuurorganisaties, educatieve instellingen, particuliere gebruikers, inwoners van
Groningen en andere geïnteresseerden in Groninger erfgoed kunnen vanaf nu bij het
expertisecentrum aan het Lopende Diep in de stad terecht voor advies en ondersteuning
in de breedste zin.
Materieel en immaterieel erfgoed
Vraag je aan een Groninger waarom hij of zij graag in het noorden woont, dan krijg je
meestal een enthousiast antwoord over de leefomgeving: de dynamische hoofdstad, het
weidse landschap in de provincie, de dorpen met de kerken, borgen, molens en
boerderijen. Ook wordt de eigen manier van leven binnen een regio vaak belangrijk
gevonden. Denk bijvoorbeeld aan lokale feesten, specifieke eettradities rond de
feestdagen en jezelf kunnen uitdrukken in je eigen (streek)taal. Al deze elementen
zorgen voor verbindingen tussen de bewoners onderling en met hun omgeving, hun
thuis. In de praktijk is er dus vaak geen scheiding tussen materieel erfgoed
(monumentale gebouwen, borgen, molens, etc.) en immaterieel erfgoed (taal, tradities
en gewoonten). Erfgoedpartners en CGTC slaan daarom ook de handen ineen en gaan
gezamenlijk bijdragen aan het in stand houden, ondersteunen en uitbouwen van
erfgoedactiviteiten in stad en provincie Groningen.
Erfgoedpartners
Erfgoedpartners is een expertisecentrum voor erfgoedinstellingen als musea, molens,
borgen, archeologische informatiepunten, orgelcommissies, historische verenigingen,
archieven en dergelijke in de provincie Groningen. Deskundige medewerkers geven
adviezen, organiseren erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelen
samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten
en collecties, presentatie en educatie. Ook overheden en fondsen kunnen voor advies en
informatie een beroep doen op Erfgoedpartners. Voor meer informatie kijk op
www.erfgoedpartners.nl.

Centrum Groninger Taal & Cultuur
Bureau Groninger Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de
Groninger Cultuur werken sinds 1 januari 2018 samen onder de naam Centrum
Groninger Taal & Cultuur, in het kort: CGTC. Als provinciale steuninstelling is CGTC hét
loket voor immaterieel erfgoed in de provincie Groningen. Naast een adviserende rol
heeft CGTC een belangrijke publieksfunctie als het gaat om het promoten en stimuleren
van de Groninger taal en cultuur. Het publieksdeel bestaat uit een breed scala aan
activiteiten variërend van de Dag van de Grunneger toal, taalcursussen Gronings, een
provinciale schrijfwedstrijd en een Groninger dictee. Het wetenschappelijk onderzoek dat
CGTC, zoveel mogelijk samen met de Groningers, doet naar taal, cultuur en geschiedenis
van Groningen wordt gepresenteerd in virtuele en fysieke publieksactiviteiten. Voor meer
informatie over de missie, de activiteiten en de projecten van CGTC kijk op www.cgtc.nl.
Nieuw adres
Het kantoor van CGTC is te vinden aan het Lopende Diep, in het monumentale pand van
Erfgoedpartners:
Lopende Diep 8
9712 NW Groningen
t. (050) 313 00 52
e. info@cgtc.nl
***********************************************************************
Noot voor de redactie: voor meer informatie of het maken van een afspraak neem
contact op met Roeli Broekhuis (Erfgoedpartners), e: broekhuis@erfgoedpartners.nl
t: 06 12951459 of Olaf Vos (CGTC), e: info@cgtc.nl t: 06 53243170.
Bij plaatsing afbeelding graag naamsvermelding fotograaf Elmer Spaargaren.

