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Platform Archivering en Conservering van
Kunstcreaties op elektronische en digitale dragers

PACKED Nieuwsbrief | November 2008
Beste lezer,
Studiedag ‘Tenminste houdbaar tot ...?’
Op 28 oktober organiseerde PACKED de studiedag 'Tenminste houdbaar tot ...?' rond de
bewaring van analoge en digitale dragers. De presentaties werden opgenomen op video en
zijn vanaf heden raadpleegbaar via de website.

Update | Lancering Europeana
Op 20 november 2008 werd Europeana, de Europese
multimediabibliotheek, online geopend voor het publiek.
Internetgebruikers van over de hele wereld kunnen op www.
europeana.eu toegang krijgen tot meer dan twee miljoen boeken,
kaarten, opnames, foto's, archiefdocumenten, schilderijen en films
van nationale bibliotheken en culturele instellingen uit de 27
lidstaten van de EU. Dankzij Europeana kan men in één handeling
de gedigitaliseerde verzamelingen van Europese bibliotheken,
archieven en musea raadplegen en er doorheen navigeren. De
interesse was bij de lancering zo groot dat de website de
bezoekerstoevloed niet aan kon. Hierdoor is de website tijdelijk
niet meer toegankelijk; men hoopt het portaal midden december
terug online te brengen.

lees meer

Update | Laatste CD-R gebrand bij Beeld en Geluid
Sinds 21 oktober 2008 is de dagelijkse instroom van radiomateriaal
bij Beeld en Geluid geheel ‘dragerloos’ geworden. Radio werd sinds
2002 al digitaal opgenomen en vervolgens op CD-R gebrand; nu
worden de bestanden rechtstreeks doorgestuurd naar het digitale
archief. In de afgelopen jaren zijn er maar liefst 75.000 CD-R’s door de handen van de
Nederlandse technici en documentalisten gegaan. De overgang op een volledig ‘dragerloze'
archivering werd feestelijk ingeluid met de overhandiging van de laatste CD-R in platina. Meer
info via Beeld en Geluid
lees meer

Symposium | Conserveren van videokunst & ongecomprimeerde opslag
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Op donderdag 11 december 2008 organiseert het Nederlands
Instituut voor Mediakunst / Montevideo in Amsterdam het
symposium ‘Uncompressed’ over de conservering van videokunst
waarbij de nadruk ligt op nieuwe technieken en mogelijkheden
voor een nieuwe fase. Doel van het symposium is de door het NIMk
onderzochte ongecomprimeerde opslag van video als de volgende
stap in conservering na Digital Betacam te presenteren. Hiermee
wil men een beeld te schetsen van de volgende fase in de
conservering van dit deel van het Nederlandse culturele erfgoed. Sprekers zijn o.a. Bart
Rutten (curator beeldende kunst Stedelijk Museum Amsterdam), Ramon Coelho en Gaby
Wijers (NIMk). De toegang is gratis, reserveren via info[at]nimk.nl is wenselijk. Meer info via
NIMk
lees meer

Oproep | Fonds Henri Storck
Het Fonds Henri Storck is van plan een database van documentaire
films online beschikbaar te stellen. Sinds 2001 begon men de films
te bewaren die ingediend werden om mee te dingen naar de Prijs
Henri Storck. De teller staat intussen op 500 en het betreft films
gemaakt in filmscholen, in ateliers of gemaakt door
productiehuizen, films van onafhankelijke cineasten, ...
De database zal toegankelijk zijn via de website. Via links wordt de
verbinding gemaakt met websites van de verschillende
productiehuizen, filmmakers en filmverdelers. De site wordt
drietalig; Nederlands, Frans en Engels. Het Fonds Henri Storck
vraagt om de films die u draait of produceert, op DVD toe te sturen
van zodra ze afgewerkt zijn. Dit met het oog op inventarisatie en
opname in de database. Meer info en adres via info[at]
fondshenristorck.be
lees meer

Oproep | Courtisane Call for Entry
Courtisane is toegespitst op de korte audiovisuele creatie zoals
kortfilms, video en allerlei experimenten met nieuwe media. Sinds
2002 organiseert het collectief jaarlijks een festival voor kortfilm,
video en nieuwe media. De 8ste editie van het festival vindt plaats
eind april 2009. Daar hoort een call for entry bij; film en projecten
kunnen ingestuurd worden voor 31 december 2008. Formulieren
kunnen hier gevonden worden. Meer info via Courtisane
lees meer
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