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PACKED vzw: presentatie TRACKS op
Doc’Moments van de ABD-BVD
De Doc’Moments van ABD-BVD (Association Belge de
documentation - Belgische Vereniging voor
Documentatie) zijn studiemomenten met telkens een
ander thema. Op 8 november 2018 zoomt
Doc’Moments in op het documenteren van
podiumkunsten, dat vanwege zijn...
MEER LEZEN

PACKED vzw: score-a-thon in
samenwerking met VIAA en NDE
Op donderdag 6 december 2018 organiseren PACKED
vzw en Netwerk Digitaal Erfgoed in samenwerking met
VIAA een workshop rond het Scoremodel Digitale
Duurzaamheid. Het Scoremodel is een
zelfevaluatietool waarmee je als collectiebeheerder
kunt inschatten...
MEER LEZEN

Collegagroep Digitale Participatie:
nieuwe bijeenkomst in
Rubenianum
Na geslaagde bijeenkomsten op 11 januari 2018 bij
FARO en op 29 maart 2018 in M Leuven, is er op
donderdag 22 november 2018 een nieuwe

donderdag 22 november 2018 een nieuwe
bijeenkomst van de collegagroep Digitale Participatie
in het Rubenianum. De collegagroep richt zich in het
bijzonde...
MEER LEZEN

Wikidata: wereldwijde viering van
zesde verjaardag
In het kader van de zesde verjaardag van Wikidata
worden wereldwijd op 36 verschillende locaties events,
workshops en bijeenkomsten georganiseerd. PACKED
vzw deelt mee in de vreugde en organiseert op 29
oktober in samenwerking met Wikimedia Belgium e...
MEER LEZEN

Het Firmament: YouDoc.be als
platform om podiumkunsten te
documenteren
YouDoc.be is een online platform-in-opbouw dat
podiumkunstenaars houvast en inspiratie wil bieden
bij het documenteren van hun artistiek werk. Het is
een project van Het Firmament, expertisecentrum voor
het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. You...
MEER LEZEN

Europa Nostra Awards: stel je
kandidaat voor de Erfgoedprijs 2019
Het is een begrip in de sector: de Europa Nostra
Awards of European Union Prize for Cultural Heritage.
In 2019 zullen weer tot 30 erfgoedrealisaties over heel
Europa beloond en bekroond in diverse categorieën.
De deadline om je kandidaat te stellen i...
MEER LEZEN

Kempens Karakter: vacature
haltijds erfgoedconsulent
De projectvereniging Kempens Karakter is een
intergemeentelijk samenwerkingsverband van de
gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen,
Olen, Putte en Vorselaar. Voor die twaalf gemeenten
on...
MEER LEZEN

Constant vzw: nieuwe collega
gezocht
Constant zoekt een medewerkster (v/x/m) die vanaf 1
februari 2019 een dag per week het huidige kernteam
komt versterken. De nieuwe collega helpt mee de
werking van Constant op lange termijn te ontwikkelen

werking van Constant op lange termijn te ontwikkelen
en zet zich ook in voor de dagelijkse werking...
MEER LEZEN

Europeana Vlaanderen
Overlegplatform: nieuwe
bijeenkomst
Op woensdag 21 november 2018 komt het Europeana
Vlaanderen Overlegplatform na een korte hiatus weer
samen. Aangezien er ondertussen heel wat dingen in
het Europeanalandschap veranderd zijn, wil men
tijdens deze vergadering een update schetsen van wa...
MEER LEZEN
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