
Fan de Souder is een project voor collectiemobiliteit - en waardering. En dit project doen wij
graag samen met u! De Museumfederatie wil ontdekken welke prachtige (en misschien juist

minder prachtige!) objecten zich in de collectie van uw museum bevinden. 
 

Fan de Souder is in juni 2019 van start gegaan. Binnen het project hebben een aantal
medewerkers van de Museumfederatie, in samenwerking met de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, kennis opgedaan van collectiewaardering. Om hiermee aan de
slag te gaan zullen Museum Tromp’s Huys en Hert fan Fryslân als pilot-musea hun

collectie doorlopen. Voor alle adviesvragen kunt u terecht bij Theresa Rösner, Suzanne van
Leer en Nynke Kuipers, bij voorkeur op woensdag.

 
Het doel is om daarnaast voor verschillende deelcollecties informatienetwerken op te zetten,
te starten met niet-westers keramiek. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat

de kennis van de collectie Fryslân vergroot wordt.
 

Wij willen u graag alles vertellen over dit project: wat wij het afgelopen half jaar al
bereikt hebben, maar ook wat we in de toekomst willen gaan bereiken. Daarom bent u van

harte uitgenodigd op maandag 2 maart 2020 in Museum Heerenveen voor een
informatieve en inspirerende bijeenkomst.

 
U kunt zich aanmelden voor enkel het onderdeel vóór de lunch of voor beide dagdelen. NB:

voor de mini-workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 
 
 
 

 
Fan de Souder -
De Friese collectie van zolder af!

 

Enthousiast? Voor aanmelding of vragen kunt u contact
opnemen via secretariaat@museumfederatiefryslan.nl

UITNODIGING

Inloop

Introductie project (gezamenlijk waarderen van de deelcollectie niet-westerse
 keramiek)

Presentatie pilot-musea. Twee Friese musea zijn als pilot bezig met het
waarderen van hun collectie. Hun situatie en ervaringen worden hier toegelicht.

Koffie

Ilan Boot vertelt over zijn ervaringen bij het waarderen en herbestemmen van
de gemeentelijke collectie van Sudwest-Fryslân.

Presentatie Tara van Vark, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De invalshoek
voor het waarderen van het museum wordt toegelicht.

10:00 - 10:30

10:30 - 10:45

9:30 - 10:00

10:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 16:00

Discussie

Lunch

Mini-workshop Collectiewaarderen
Uw collectie waarderen lijkt een hele klus, maar u kan het leren! Tijdens deze
mini-workshop gaat u in groepjes aan de slag met de museale weegschaal, aan
de hand van voorbeeldcases en voorwerpen. Met praktische tips en handvatten
leert u hoe u ook de eigen museumcollectie makkelijker kunt waarderen.

Programma:


