Programma NVAS Afrikastudiedag: Afrika's cultureel erfgoed
tijd
activiteit
paralelle activiteit
9.30 – 10.30

registreren bij NVAS tafel o.a. voor
het regelen lunchbonnen en
kaartjes rondleiding, evt. lid worden
van NVAS (op gang),

ontvangst met koffie en thee,
gelegenheid tot bezichtigen van
posterpresentaties, kunst, boeken
etc. (in Atrium)

10.00 uur

vertrek bus van station Nijmegen naar Afrika Museum

10.30 – 10.37

welkomstwoord Siebe Rossel (curator Afrika Museum) in Auditorium

10.37 – 10.45

boekpresentatie Michel Doortmont (voorzitter NVAS) in Auditorium

10.45 – 11.15

lezing Wouter van Beek:
Cultuur is doen! De dynamiek
van vluchtig erfgoed
(in Auditorium)

rondleiding Michel Doortmont:
Afrikaanse (kunst-)objecten in een
Nederlands museum: over
missionaire ijver, roof, en handel
(in zaal 1)

11.15 – 11.45

filmpremière
Dipo, a cultural heritage
(in Auditorium)

koffie bij de posterpresentaties,
kunst en boeken
(in Atrium)

11.45 – 12.00

koffie bij de posterpresentaties, kunst en boeken (in Atrium)

12.00 – 12.30

lezing Annette Schmidt:
Bouwen aan een toekomst voor
Mali’s verleden
(in Auditorium)

rondleiding Froukje Krijtenburg:
Wat een oorsprongsgeschiedenis
vermag: Mijikenda kaya's op de
UNESCO lijst van immaterieel
erfgoed
(in zaal 6)

12.30 – 13.15

lunch rode groep
(in restaurant)

film Dipo, a cultural heritage
(in Auditorium)

13.15 – 14.00

lunch groene groep
(in restaurant)

posterpresentaties, kunst, boeken
etc. (in Atrium)

14.00 – 14.30

lezing Ken Giller:
Agricultural systems as cultural
heritage?
(in Auditorium)

rondleiding Jan Jansen:
Loon naar werken? Ciwara
dansen in de Mande heuvels
(in zaal 2)

14.30 – 15.15

thee bij de posterpresentaties (in Atrium)
inleveren stembiljetten (bij NVAS tafel op gang)

15.15 – 15.45

lezing Mark Dingemanse:
rondleiding Wolf Schijns:
Zegen of vloek? Waarom Afrika's Architectuur van de Dogon
taaldiversiteit belangrijk is, juist
nu!
(in Auditorium)
(in buitenmuseum)

aansluitend
16.00 – 16.30

optreden Tribal Touch: Gelede maskerdans
(in Auditorium)

aansluitend
16.30 – 16.45

uitreiking posterprijs en sluiting door voorzitter
(in Auditorium)

17.00 – 18.00

borrel met hapjes (in restaurant)

18.00 uur

vertrek bus van Afrika Museum naar station Nijmegen

