
2e Drentse Museumcongres

Hoe komt een tentoonstelling tot stand?

maandag 15 november 2010
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Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe



  2e Drentse Museumcongres

  Hoe komt een tentoonstelling tot stand?
Datum:   maandag 15 november 2010, 13.00-17.00 uur
Locatie:  De Tamboer, Hoofdstraat 17, 7902 EA Hoogeveen, 0528-280180
Dagvoorzitter:  Erik van Oosterhout, burgemeester gemeente Aa en Hunze

 
  Programma

13.00 uur Ontvangst met ko�e en thee

13.30-13.40 uur  Hans van der Laan, burgemeester gemeente Noordenveld, 
     voorzitter Platform Drentse Musea 
     Opening
   
13.40-14.10 uur  Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse
     letterkunde 
     De Nederlandse mentaliteit 

14.10-14.40 uur  Jan Rudolph de Lorm, directeur Singer Museum te Laren
  De tentoonstelling vanuit de museale invalshoek

14.40-15.00 uur  Marcel Wouters, directeur Woutersontwerpen te Eindhoven
     Ontwerp en presentatie van tentoonstellingen: enkele 
     praktijkvoorbeelden 

15.00-15.10 uur  Jan Veenstra, schrijver 
     Column

15.10-15.30 uur  Pauze

15.30-15.50 uur  Hein Klompmaker, directeur Hunebedcentrum te Borger
  Hoe �nancier je een tentoonstelling?

15.50-16.10 uur  Ellen ter Hofstede, hoofd communicatie Drents Museum te Assen
  Hoe bereik je het publiek?

16.10-16.20 uur  Jan Veenstra
  Column

16.20-16.30 uur  Michel van Maarseveen, directeur Drents Museum, vice-voorzitter 
     Platform Drentse Musea
     Presentatie plannen 2010-2012 Platform Drentse Musea
 
16.30-17.00 uur  Drankje en hapje

Voor wie: vrijwilligers, professionals en besturen van de Drentse 
Musea, beleidsmakers op het terrein van de musea, provinciale 
en gemeentebestuurders en ambtenaren en raads- en staten-
leden.
 
Dit congres is in zijn geheel gewijd aan de tentoonstelling. 
Van het idee tot de totstandkoming, van �nanciën tot publieks-
bereik. Allemaal geconcentreerd op de verhalen achter de 
objecten, collecties en musea in Drenthe.
 

Aanmelden?
Stuur voor 8 november 2010 een e-mail met uw gegevens naar:

a.schuring@platformdrentsemusea.nl 

De kosten voor dit congres zijn € 20,- per persoon en dienen 
overgemaakt te  worden voor 8 november a.s. op ING bank- 
rekeningnummer 65.16.89.120 t.n.v. Platform Drentse Musea 
onder vermelding van Drents museumcongres.

Meer informatie: 0592-305964


