EXPERTISECENTRUM ERFGOED & PARTICIPATIE
focus op immaterieel cultureel erfgoed in 2012-2018
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EXPERTISECENTRUM ERFGOED & PARTICIPATIE
focus op immaterieel cultureel erfgoed in 2012-2018
c www.tapisplein.be c

EERSTE HULP c bij erfgoedparticipatie

NOG MÉÉR HULP c met focus op ICE-participatie

z Telefoon of e-mail: de directe lijn voor snelle feedback

z Studiedagen, publicaties, vormingen …

tapis plein wil bemiddelen voor een erfgoedpraktijk die mensen zin
geeft in erfgoed en actief betrekt

w DEELT EXPERTISE ROND ERFGOEDPARTICIPATIE

Speel je met een gerichte (praktische, inhoudelijke of methodische) vraag

Tapis plein zet zich volop in voor de ontwikkeling van kennisdeling, re-

of probleem m.b.t. participatie, publiekswerking, educatie …? Bel of mail

flectie en praktijkontwikkeling omtrent immaterieel erfgoed in Vlaande-

ons en we steken de koppen van het team bij elkaar om met je mee te den-

ren. We vormen onze methodische en participatieve sterktes en ervaring

ken en zo snel mogelijk een antwoord of aanpak op maat te formuleren.

met immaterieel erfgoed graag om tot bijdragen als spreker, schrijver, begeleider bij studiedagen, publicaties, vormingen …

b verstrekt advies, feedback & procesbegeleiding
b reikt inspirerende methodieken, tools & formats aan
b geeft vorming
b detecteert en ontsluit originele voorbeelden & praktijkverhalen

z Vragenuurtje: onze loketfunctie voor inspiratie en advies op maat
Organiseer je een participatieve erfgoedactiviteit? Twee tapis plein mede-

z Adviesfunctie / expertenrol in het veld

werkers nemen anderhalf uur de tijd om je te inspireren, te brainstormen

Met handenvol bagage rond participatie, methodiek en ICE schuiven tapis

en originele tips en methodes mee te geven.

plein medewerkers met plezier aan bij stuurgroepen, klankbordgroepen,
commissies …

tapis plein wil onderzoeken hoe je culturele gewoontes, gebruiken,
kennis en praktijken uit het verleden die je belangrijk vindt, verder kan
doorgeven en laten floreren in de actuele maatschappij

z Handige tools klaar voor gebruik: handleidingen, tips, praktijkvoorbeelden, publicaties …

w ONTWIKKELT EXPERTISE ROND ICE-PARTICIPATIE
b diept nieuwe werkingslijnen, thema’s & methodes uit
b zet experimentele laboprojecten op
b werkt graag samen met diverse partners
b schakelt zich in binnen transsectorale & internationale netwerken

z Praktijkbegeleiding op maat

Tapis plein ontwikkelde de afgelopen 10 jaar diverse kleine en grotere tek-

Voor vraagstukken op het snijvlak van participatie en immaterieel erfgoed

sten en instrumenten voor praktijkondersteuning (publieksacties, educa-

kan tapis plein meermaals of langere tijd uittrekken voor jouw project of

tie, makelaardij …). Neem een kijkje op onze website of contacteer ons en

organisatie. We ondersteunen concept en realisatie van ICE-trajecten met

we bezorgen je die info die je verder op weg kan helpen.

brainstorms, overleg en coaching.
z Wegwijzer
Ben je aan de slag rond ICE en zit je met een algemene vraag? Klop gerust

b tapis plein vzw b Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge b
b 050 68 37 94 b info@tapisplein.be b

even bij ons aan en we wijzen je de weg naar collega’s uit het netwerk van
immaterieel erfgoed met de nodige expertise.

E X P E RT I S E - O N T W I K K E L I N G
ICE-WERKINGSLIJNEN

z Traject ICE & Toerisme

z Laboproject Quartier Bricolé

Vanuit de focus op ICE in 2012-2016, zet tapis plein een reeks nieuwe werkingslijnen op die antwoorden

Toerisme brengt heel wat kansen maar ook uitdagingen en zorg(en) mee in het omgaan met

Quartier Bricolé is een project in de werkingslijn Design met Wortels. Het project koppelt

zoeken op actuele vragen en uitdagingen in het veld. Elke meerjarige werkingslijn bundelt een traject van

immaterieel erfgoed. Aspecten van duurzaam toerisme, borging, toeristische deontologie,

ambachtelijk design aan creatieve economie en stadsontwikkeling in een cultuurtoeristi-

visievorming, methodiekontwikkeling, kennisdeling, vorming … met laboprojecten.

opleiding van gidsen … moeten aandacht krijgen.

sche stad. Een initiatief van tapis plein vzw in samenwerking met de Stad Brugge - Dienst Steden-

w Een transsectoraal traject met oog op het ondersteunen, versterken en sensibiliseren

beleid. Met steun van de Vlaamse Overheid, de Stad Brugge en de Europese Unie, i.k.v. het Europese

van praktijk en beleid rond ICE en toerisme.

project CURE (Creative Urban Renewal), INTERREG IVB NWE.

z Hou onze website en nieuwsbrieven in het oog voor acties bij de werkingslijnen!
Enkele voorbeelden:
z Traject ICE & Transmissie

z Traject Design met Wortels

z Traject Schatten van*in Mensen

Hoe kunnen we het kapitaal aan ambachtelijke vaardigheden veilig stellen voor de toe-

Living Human Treasures (LHT) zijn meesters in een vak of kunst die een belangrijke bij-

Zonder overdracht (= transmissie) geen toekomst voor ICE. Het aanleren en doorgeven van

komst? Hoe kunnen we technieken en kennis het best doorgeven, experiment met traditio-

drage kunnen leveren aan het levend houden van ICE-tradities. Waar liggen de noden van

ons immaterieel erfgoed veronderstelt telkens opnieuw een actieve betrokkenheid van

nele technieken bij ontwerpers stimuleren, nieuwe doelgroepen en publiek aanspreken en

individuele dragers van erfgoed in Vlaanderen? Kan Vlaanderen zich laten inspireren door

nieuwe generaties, doelgroepen, nieuwkomers enz.

samenwerkingen met andere sectoren aangaan?

buitenlandse voorbeelden?

w Een traject omtrent ‘het leren van en over ICE’ dat methodes wil verkennen voor het

w Een traject dat sinds 2009 experimenteert met zoeken naar manieren om ambachte-

w Een traject dat op participatieve wijze onderzoekt welke noden en mogelijkheden er zijn

doorgeven van ICE-skills en knowhow.

lijke technieken een toekomst en platform te bieden.

om skills en know-how van LHT duurzaam te kunnen doorgeven en toekomst bieden.
…

x TAPIS PLEIN x
EEN EXPERTISECENTRUM VOOR ERFGOED & PARTICIPATIE, MET FOCUS OP ICE.

Een methodische en participatieve insteek biedt de kans om tijdens de startjaren van het ICE-beleid in
Vlaanderen vele thematisch georiënteerde werkingen in het erfgoedveld te versterken en verbinden.
Daarom werd in de beheersovereenkomst van tapis plein voor de beleidsperiode 2012-2016 een doorlopende focus op ICE en de versterking van het ICE-netwerk in Vlaanderen opgenomen. De methodische
en participatieve sterktes die tapis plein de voorbije 10 jaar heeft uitgebouwd en de ervaring omtrent
het waarborgen van immaterieel cultureel erfgoed zetten we de komende jaren in voor het cultureelerfgoedveld in Vlaanderen.
tapis plein vzw c Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge c 050 68 37 94 c info@tapisplein.be c www.tapisplein.be
Je vindt ons ook op Facebook, YouTube …
v.u. Jorijn Neyrinck, Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge c ©beelden: Alan Govenar, Nick Hannes, Eddy Maus, Alain Meessen, Jelle Vermeersch, Fotohuis Brugge, tapis plein vzw …

PLATFORM IMMATERIEEL ERFGOED De Vlaamse overheid ontwikkelt een interactieve website en databank
voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Met dit medium wil ze de opbouw en uitwisseling van netwerken en expertise bij het borgen van immaterieel erfgoed faciliteren. Aansluitend op haar trekkersrol voor het jonge ICE-netwerk
en -beleid werd tapis plein in deze beleidsperiode door de Vlaamse overheid gevraagd om een moderatorsrol op te nemen voor de
opstartfase van het ICE-platform. Tapis plein verbindt daarnaast ook alle lopende trajecten, thema’s en netwerken van haar structurele werking zo veel mogelijk met dit e-platform. Zo willen we investeren in de groei van het ICE-platform tot een reëel netwerk en
een rijke bron van documentatie en informatie m.b.t. het borgen van ICE. WWW.IMMATERIEELERFGOED.BE

GEEN TOEKOMST VOOR ERFGOED ZONDER PARTICIPATIE!
Erfgoed is dynamisch en kan vele, verschuivende betekenissen hebben,
naargelang het individu, de groep of gemeenschap die het erfgoed behartigt
of interpreteert. Net zo divers als de samenleving, kan ook cultureel erfgoed
zijn. Voor de groei van een duurzame diverse samenleving is het belangrijk
dat elke burger gelijkwaardige kansen heeft en dus ook gelijkwaardige toegang tot cultuur en cultureel erfgoed. De kennis en beleving van ons erfgoed
helpen ons onze individuele verhalen en keuzes binnen de context van collectieve geschiedenis(sen) te situeren. Dit recht op erfgoed voor iedereen, houdt echter meteen ook een plicht in om het eigen erfgoed, maar
ook dat van anderen, te respecteren (kaderconventie Faro, 27 oktober
2005). Tapis plein deelt de visie van UNESCO dat immaterieel cultureel erfgoed in het bijzonder een belangrijke bron is van culturele diversiteit en een
waarborg voor duurzame ontwikkeling.
Het actualiseren, het geven van een hedendaagse betekenis of het plaatsen van cultureel erfgoed binnen de gemeenschap van vandaag, is om deze
redenen van belang. Participatie vormt een hefboom tot actualisering
en maatschappelijke verbreding van ons cultureel erfgoed.

Tapis plein zet zich reeds 10 jaar in voor het organiseren, stimuleren, onderzoeken en samenwerken vanuit cultureel-erfgoedparticipatie en erfgoedgemeenschappen. We zien dit als een belangrijke maatschappelijke opdracht,
omwille van de waarde van cultureel erfgoed en culturele diversiteit in onze
wereld, en voor de democratische en gemeenschapsvormende waarden die
erfgoed mee kan helpen realiseren in onze samenleving.
Participatie vervult een sleutelfunctie in het Vlaamse ICE-beleid en
de UNESCO-conventie van 2003: het zijn de erfgoedgemeenschappen die centraal staan als dragers en eigenaars van gebruiken, knowhow
en tradities …
Het Vlaamse beleid voor immaterieel cultureel erfgoed (visienota 17 december 2010) vertrekt van de toekomstgerichte doelstelling maatregelen te
treffen om het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen duurzaam te laten
doorgeven. Het accent ligt dus op methodes en processen van doorgeven en het duurzaam waarborgen van immaterieel cultureel erfgoed,
oftewel: op het op alle mogelijke manieren ondersteunen van erf-goedgemeenschappen die hun tradities toekomst willen geven. x

