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PROGRAMMA

10:00 – 11:00 
OPENING 
Zaal
We leven in een wereld waarin 
alles mogelijk lijkt. Toch 
worden we gestuurd door 
propaganda, bijvoorbeeld via 
social media die ons vertellen 
hoe het leven moet zijn, wat 
ideaal is. House of Vineyard 
maakt in de exclusieve 
openingsdans (R)evolutie van 
illusie werkelijkheid. 

Daarna is het woord aan 
meesterverteller Herman Pleij, 
Nederlands grootste kenner 
van de Middeleeuwen zal op 
zijn eigen erudiete maar altijd 
humorvolle wijze schetsen  
wat geluk betekende voor  
de middeleeuwer.

11:15 – 12:15 
EEN ACTIVITEIT MET IMPACT 
– Hoe organiseer je die? 
 Zaal 
Laat je inspireren met key 
learnings voor het organiseren 
van een eigen event in een 
panelgesprek met Amber 
van der Chijs (Rijksmuseum), 
Anouk Estourgie (Dag van de 
Rotterdamse Geschiedenis/ 
Rotterdam Festivals), 
Annemarie Lavèn (Historisch 
Nieuwsblad/ Veen media) 
en Padmini Kruitwagen 
(Maand van de Geschiedenis).
Moderator: Boris Franssen 
(Blauwe Noordzee).

11:15 – 12:00 
HOE BEREIK JE NIEUW 
PUBLIEK? 
Het Plein 
Sinds eind 2014 trekken het 
Tropenmuseum, het Afrika 
museum en Museum 
Volkenkunde op als één familie. 
Waarom hebben zij hiervoor 
gekozen? En hoe maken zij 
het verhaal achter hun drie 
locaties toegankelijk? Nienke 
Bloemers, hoofd Marketing 
& Sales, deelt met ons hun 
positioneringsverhaal, missie 
en visie.  Aan de hand van 
voorbeelden van  campagnes 
en evenementen zal ze 
toelichten hoe de marketing- 
strategie vorm is geven om 
nieuw publiek te trekken. 

11:15 – 12:15 
OVERTUIGEND WERVEN 
De Flex 
In deze hands-on inspiratie-
sessie raak je bekend met de 
essentie van het fondsen- en 
sponsorwerven. Je krijgt 
handige tools aangereikt om 
vervolgens zelf te kunnen 
gaan werven. Zo leer je een 
financieringsmix op te stellen 
en een case for support te 
maken. Esther Metternich laat 
je zien hoe het Nederlands 
Openluchtmuseum te werk 
gaat en gaat dit, samen met 
jou, vertalen naar je eigen 
activiteiten van de Maand 
van de Geschiedenis.
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13:15 – 14:15 
OP ZOEK NAAR GELUK 
Zaal 
Felix Klos (historicus), 
Marchien den Hertog 
(historicus, journalist) en 
Nelleke Noordervliet (schrijfster) 
gaan onder leiding van Frans 
Smits, hoofdredacteur van 
Historisch Nieuwsblad, met 
elkaar in gesprek over geluk in 
historisch perspectief. Wat is de 
geschiedenis van geluk? En waar 
vind je geluk in de Nederlandse 
historische collecties?  

13:15 – 14:15 
DE MEERWAARDE VAN EEN 
INCLUSIEF MUSEUM 
Het Plein 
Een inclusief en toegankelijk 
museum waar iedereen 
welkom is, dat is waar het Van 
Abbemuseum in Eindhoven 
naar streeft. Waarom vindt 
het museum dit belangrijk? 
Hoe hebben ze het aangepakt? 
Hoe overwonnen zij fysieke 
en mentale obstakels? Wat 
hebben ze geleerd door samen 
te werken met bezoekers 
met beperkingen? Marleen 
Hartjes (coördinator Special 
Guests) vertelt hoe multi-
zintuigelijke rondleidingen 
de museumervaring verrijken 
voor iedere bezoeker, hoe de 
museumrobot digitale deuren 
opent voor nieuwe bezoekers 
en hoe blinde bezoekers haar 
beter naar kunst hebben 
laten kijken.

13:15 – 14:15 
MUSEUM MIDDENIN DE 
MAATSCHAPPIJ 
De Flex 
Het Flipje en Streekmuseum 
Tiel staat in een middelgrote 
stad. Een stad met 42.000 
inwoners. Het museum heeft 
geen collectie zoals de grotere 
musea; dus geen bekende 
moderne kunstwerken, maar 
ook geen grote namen uit 
het verleden. Hoe lukt het 
dan om overeind te blijven en 
draagvlak te creëren onder de 
plaatselijke bevolking en toch 
ook aantrekkelijk te kunnen 
zijn voor toeristen? Aan de 
hand van voorbeelden laat 
Alexandra van Steen, directeur 
van het museum, zien hoe zij 
met een kleine staf en een 
grote groep van vrijwilligers 
het museum middenin de 
maatschappij laat staan.

14:30 – 15:30  
AFSLUITING 
Zaal 
Met trots lanceert de Maand 
van de Geschiedenis de 
publicatie Hoe je in een maand 
geschiedenis maakt. Een 
handboek vol tips, trucs en 
praktijkvoorbeelden voor het 
opzetten van je eigen activiteit.  
Het eerste exemplaar van de 
publicatie wordt uitgereikt aan 
Jan Jaap Knol, directeur van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie.

Tot slot is het woord aan 
Ernst-Jan Pfauth (mede-
oprichter en uitgever van 
DeaCorrespondent). In zijn 
maandelijkse column onder-
zoekt hij hoe we gelukkig 
en gezond kunnen zijn in de 
prestatiemaatschappij. 
Welke daden van verzet we 
kunnen plegen. Vandaag gaat 
hij met ons in gesprek over het 
thema Geluk.
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