Thema:
Datum:
Aanvang:
Locatie:

OPSTAND
donderdag 18 oktober 2018
10.30 uur
Drents Archief

Titillium Bold and regular

>> Deskundigheidsbevordering
Hoe verwerk je het verhaal van vervalser Tjerk Vermaning tot locatietheater? Hoe kun je de
duistere geschiedenis van Assen verwerken tot een ghosttour? Wat heeft een Escape Room
te maken met de strijd tussen patriotten en prinsgezinden in Meppel? Hoe kun je de Molukse
geschiedenis gebruiken bij het vak CKV? En welke praktische werkvormen zijn er in de klas,
het museum of op locatie te gebruiken voor erfgoed? De deskundigheidsbevordering
Dag van de Drentse Geschiedenis geeft antwoord op deze en meer vragen.
We nodigen u uit voor theater, workshops en een ghosttour.
Donderdag 18 oktober organiseren K&C en Drents Archief de Dag van de Drentse Geschiedenis
voor docenten geschiedenis, CKV en Mens en Maatschappij, leden van historische verenigingen,
medewerkers van musea en ZZP-ers.

>> Programma:
10.30
10.45

Ontvangst
‘Het geheugen van Drenthe’ (verteltheater sage over de slag bij Ane)
– door Brandstof, de Vooropleiding van Garage TDI

11.15 - 12.00

Workshopronde 1 (keuzeprogramma)
• Escape Room – door Drents Archief
• Songwriting verbindt Moluks-Nederlandse geschiedenis bij “Aan de andere kant”.
– door Anne van Slageren & Sieglinde Seijffer
• Educatietoolkit – door Arja van Veldhuizen
• Ghosttour Assen langs de donkere geschiedenis van de binnenstad – door Hans Pettinga

12.00 - 13.00

Lunch

12.30 - 13.15

Workshopronde 2 (keuzeprogramma)
• Escape Room – door Drents Archief
• Songwriting verbindt Moluks-Nederlandse geschiedenis bij “Aan de andere kant”.
– door Anne van Slageren & Sieglinde Seijffer
• Educatietoolkit – door Arja van Veldhuizen
• Ghosttour Assen langs de donkere geschiedenis van de binnenstad – door Hans Pettinga

13.15 - 13.45

‘De Affaire Vermaning’ (een aftermovie) – door Peergroup

Aanmelden via: info@drentsarchief.nl
De dag kan worden aangemerkt als deskundigheidsbevordering. Deelname is kosteloos.
Let op: vol is vol
Deze dag is mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

