
 

   

HOOGWAARDIGE OPSLAG: KEUZES, KANSEN EN 

UITDAGINGEN BIJ DEPOTBOUW 

 

Graag nodigen we u uit voor het symposium 

 

‘Creating Storage for Cultural Heritage' 

'Hoogwaardige opslag: keuzes, kansen en uitdagingen bij depotbouw’. 

 

18 februari 2020 

Locatie Beeld en Geluid Den Haag (voorheen Museum COMM). 



 

  

  

  

 

HOOFDSPREKERS 

 

Keynote speaker 

Dr.ir. Morten Rhyl-Svendsen 

Associate professor at the department of The Royal 

Danisch Acadamy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark. 

- Een van de bedenkers van het Deense depotmodel. 

 

Hedy d’Ancona 

Voormalig Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

- Zal terugblikken op het Nederlandse cultuurbeleid en het Deltaplan 

voor het Cultuurbehoud. 

 

Dr. Bart Ankersmit 

Senior Researcer Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

- Zal ons meenemen in zijn onderzoek naar 

verschillende typen depots in Nederland. 

 

Sjarel Ex 

Directeur Museum Boijmans van Beuningen 

- Zal spreken over de bouw van het nieuw unieke depot 

van Museum Boijmans van Beuningen. 

 

  

  



 

 

 Dagvoorzitter Daan Nieber 

Nederlands televisiepresentator 

o.a. van programma’s als De Rekenkamer en 

De Keuringsdienst van Waarde. 

 

  

  

 

AANMELDEN 

Aanmelden kan via onze website of de link hierbeneden. 

Bij de aanmelding vragen wij uw voorkeuren voor de parallelsessies. 

Deze zullen in de namiddag plaatsvinden. 

 

Meer details, informatie over de programmering en volgen op de website. Hier 

kunt u zich aanmelden: 

symposium2020.dutchconservationgroup.com 

Vragen? Neem contact met ons op 

edu@helicon-cs.com +31 (0)71 30 30 940 

https://www.helicon-cs.com/NL/home.html
https://symposium2020.dutchconservationgroup.com/
mailto:edu@helicon-cs.com?subject=Symposium%202020
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Mocht u deze nieuwsbrief zonder toestemming hebben ontvangen of heeft u geen interesse meer in de nieuwsbrief, 

dan kunt u zich hier uitschrijven. Tevens kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 
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