PERSMEDEDELING - UITNODIGING
In het kader van de industrieel erfgoed campagne van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
staat de maand oktober in het teken van herbestemming van industrieel erfgoed. Welke nieuwe functies
kunnen wij aan dit soort gebouwen geven, en op welke wijze kregen en krijgen oude fabrieken in Europa een
nieuw leven? Maar ook: hoe kunnen burgers en verenigingen zich inzetten voor behoud en herbestemming
van industrieel erfgoed? Wat betekenen oude fabrieken voor buurten en gemeenschappen ?
EFAITH (Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed) organiseert rondom
dit thema, samen met VVIA (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw,) op 4 en 5 oktober
tijdens de vakbeurs RenoResto in Thurn & Taxis in Brussel elke avond, tussen 17u30 en 20 een
internationaal lezingen-programma.
Daarnaast vinden tijdens dit b2b-event nog een hele reeks andere lezingen plaats, en staat de unieke
tentoonstelling “Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen 1975-2015” permanent open voor de
bezoekers op stand 101.
De vakbeurs RenoResto is elke dag gratis toegankelijk van 12u00 tot 21u00 – om die te bezoeken dient u
zich wel eerst vooraf online te registeren
Donderdag 4 oktober (coördinatie door Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie)
Start om 17u30 – lezingen in het Nederlands
$
Adriaan Linters, voorzitter VVIA: Herbestemmen - van een traditionele praktijk naar een uitdaging voor
duurzaam bouwen.
$
Ron Roetman, hoofdredacteur van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek’:
officiële presentatie van het speciale themanummer ‘Herbestemming industrieel erfgoed in Europa’ – in dit
nummer zijn bijdragen opgenomen over herbestemming in het Ruhr-gebied, Rome, Groot-Brittannië en
Barcelona. – voor deze voorstelling wordt een speciale uitnodiging tot de pers gericht
$
Steven Van den Borne, bouwhistoricus Guma nv, Antwerpen: Mercantile Marine Engineering and Graving
Docks Company: herwaardering van een gerenommeerd scheepsherstellingsbedrijf in de Antwerpse haven
(voorstelling nieuw boek)
$
Sjoerd Slagter, marketeer Nationaal Restauratiefonds (Nederland): Herbestemmen.nu - kennisdeling en
financiering als voorwaarde voor instandhouding
$
Bart Zwegers, docent verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Faculteit Cultuur- en
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht (Nederland): De mijn Zollverein: van doorn in het
oog tot blikvanger
Vrijdag 5 oktober spreken (coördinatie door EFAITH):
Start om 17u30 – lezingen in het Engels of Frans
$
Adriaan Linters, algemeen secretaris EFAITH : Adaptive re-use of all times...
$
Gerard Schuurman, project director Young City Gdansk (Polen): Revitalization of the Imperial Shipyard in
Gdansk. A place worth its history, where #newstories will be written
$
Carles Baiges Camprubí, architect en socioloog, oprichter architectuurcoöperatieve Lacol, Barcelona (Catalonië)
: Bottom-up urbanism – the case of ‘Can Batlló’, when citizens re-use industrial buildings.,
$
Kate Dickson, directeur Creative Heritage, Manchester (Groot-Brittannië): The creative re-use of industrial
buildings: the role of Building Preservation Trusts in the UK
$
Olivier Muzellec en Franck Larere, Le Non Lieu, Roubaix (Frankrijk): Convertir sans trahir : plaidoyer en
faveur d’une patrimonialisation de l’héritage industriel
Meer informatie over de organisatoren
 Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, www.industrieelerfgoed.be, administratie@vvia.be – tel.
0496.377791
 European Federation of Association of Industrial and Technical Heritage, www.industrialheritage.eu ,
secretariat@e-faith.org
 Om op de hoogte te blijven kunt U zich registreren voor de gratis e-nieuwsbrief ‘Industrial Heritage in Europe’

