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Erfgoedcel zoekt leiders
jeugdbewegingen voor nachtspel

11 Sep 2019
Ben jij een nachtraaf en leider in een jeugdbeweging?
Hou je van spel en spanning gekruid met lokale historiek, verpakt in een app?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Leiders van jeugdbewegingen om samen met Erfgoedcel Brugge een digitaal
erfgoednachtspel te bedenken voor de 20ste editie van Erfgoeddag met ‘de nacht’
als centraal thema.
Wat willen we doen?
Een nachtspel maken voor jeugdbewegingen dat gespeeld kan worden in elke
gemeente, vertrekkend van een app.
Het nachtspel laten spelen door jeugdbewegingen op Erfgoeddag 2020
Met wie?

met 12 leiders van West-Vlaamse jeugdbewegingen
met de hulp van een cultuureducatieve organisatie
in samenspraak met de West-Vlaamse erfgoedcellen en Achthoek
Waarom je kandidaat stellen?
Je enthousiasme wordt beloond met creatieve ontmoetingen met de
cultuureducatieve organisatie en andere West-Vlaamse jeugdbewegingen.
Je kan als eerste het spel testen.
Eeuwigdurende roem als spelmaker bij de Vlaamse jeugdbewegingen die je spel
nadien spelen.
Doelgroep spel?
Het spel zal gespeeld worden door leden van de jeugdbeweging tussen 13 en 15 jaar.
Wanneer moet je beschikbaar zijn?
Zondag 13 oktober – Creatiedag (hele dag)
Zondag 24 november – Creatie- en feedbackmoment (halve dag)
januari 2020 - testen van het spel
25 april 2020 - Speel het nachtspel met jouw vereniging!
Wat kost dat?
Deelnemen aan de creatie ploeg is helemaal gratis.
Verplaatsingskosten naar de creatie momenten worden vergoed, maaltijden
worden voorzien.
Deelnemen?
Stel je kandidaat en motiveer waarom we met jou en jouw jeugdbeweging moeten
samenwerken. Doe dit uiterlijk 3 oktober via mail aan info@erfgoeddag.be
Opgelet: per jeugdbeweging (lokale afdeling) kan je maximum twee leiders/leidsters
afvaardigen om deel uit te maken van de creatie ploeg.
Vragen of meer info? Mail naar info@erfgoeddag.be

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

