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Tweede international congres in Hunebedcentrum
Onder de titel ‘Bringing Archaeology to life’ (new ways to reach the public), organiseert het
Hunebedcentrum voor de tweede keer een groot international congres van 3-7 oktober a.s. De
deelname is overweldigend en bestaat uit ruim 95 vertegenwoordigers uit tien Europese landen.
Het congres is het gevolg van de deelname van het Hunebedcentrum aan twee Europese projecten die
gecentreerd zijn rond de vraag, hoe archeologische (openlucht)musea publiek kunnen trekken door het
gebruik van nieuwe media. Het gaat daarbij om enerzijds het vijfjarige Open Arch-project met tien
deelnemende organisaties en het Zeitgeist-programma, dat is ontwikkeld binnen het Europese Grundvigprogramma rondom life long learning, waaraan zes organisaties deelnemen. Het programma voor het
congres bestaat uit lezingen, workshops, demonstraties en excursies.
Op maandagavond zal burgemeester Out van de gemeente Borger-Odoorn de congresdeelnemers welkom
heten, terwijl gedeputeerde Klip-Martin de sluiting van het officiële congresgedeelte voor haar rekening zal
nemen.
Lezingen zullen op woensdag 5 oktober worden verzorgd door Sebastian Buks (Zweden); Organisatie
Speak (Nederland) en Hein Klompmaker (Nederland). Dagvoorzitter is Evert van Ginkel. Aan de
workshops zullen o.a. Jouke Nijman en de Hanzehogeschool hun medewerking verlenen.
In 2009 organiseerde het Hunebedcentrum in samenwerking met Hazenberg archeologie uit Leiden de
eerste zogenaamde ‘Borger Meetings’. De organisatie van dit tweede internationale congres werd mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Europese Commissie.
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Met vriendelijke groet,
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