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Reizend Erfgoed is een culturele activiteit voor
oudere bewoners van zorginstellingen die er zelf
niet meer op uit kunnen gaan. Medewerkers van
een museum of een andere erfgoedinstelling
komen op bezoek en bieden de bewoners een
bijzondere museale ervaring.
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Reizend Erfgoed
brengt het museum
naar je toe!

naar je toe

Voor zorginstellingen en musea

Meer weten?

Reizend Erfgoed biedt bewoners van zorginstellingen een laagdrempelige culturele activiteit en interactie met de buitenwereld.
Musea en andere erfgoedinstellingen bereiken een nieuw publiek en
krijgen de kans om voorwerpen uit hun collectie te tonen die normaal
verborgen blijven in het depot. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Meer informatie over Reizend Erfgoed en deelname vindt u
op www.erfgoedpartners.nl/reizenderfgoed
Daar wordt u bijvoorbeeld ook geïnformeerd hoe een zorginstelling een Reizend Erfgoedbijeenkomst boekt of hoe een
museum een Reizend Erfgoedbijeenkomst kan aanbieden.
Reizend Erfgoed is een initiatief van Erfgoedpartners in
samenwerking met diverse erfgoed- en zorginstellingen uit
de provincie Groningen.

Hoe werkt het?
Het voornaamste doel van Reizend Erfgoed is de ouderen in contact
brengen met erfgoedobjecten en de verhalen daarover. De museummedewerker neemt objecten mee uit de museumcollectie (bijvoorbeeld
een koperen theepot, een stuk gereedschap of een familieportret), die
de bewoners mogen vasthouden en doorgeven. Op die manier worden
alle zintuigen gestimuleerd, komen herinneringen en emoties boven
drijven en raken de mensen met elkaar aan de praat.
De museummedewerker verzorgt een korte inleiding, vertelt het verhaal
van de objecten en brengt de gesprekken op gang. De objecten komen
uit niet-kwetsbare collecties van de musea. Waar je in een museum vaak
alleen naar de objecten mag kijken, worden de deelnemers aan Reizend
Erfgoed juist uitgenodigd om ze vast te pakken, ze aan alle kanten te
bekijken, er aan te ruiken en aan elkaar door te geven.

