
 
Ervarea training in het Spoorwegmuseum 

Datum: maandag 20 juni 2022    

Tijd: 10:00 – 12:00 (vanaf 9.30 inloop)   

Plaats: Spoorwegmuseum, Wachtkamer 3de Klasse 

Vanuit Utrecht Museumdag organiseren we op   

maandag 20 juni a.s. weer een training die praktische 

handreikingen geeft hoe we op de museumvloer  

contact kunnen leggen met mensen die leven met 

dementie. Deze training wordt gegeven door           

trainingsbureau Ervarea, dat gespecialiseerd is in dit 

soort trainingen. Deze training is toegankelijk voor 

alle museumdocenten, publieksdienstmedewerkers, 

rondleiders en andere geïnteresseerden die werken 

in de Utrechtse musea. We willen jullie van harte   

uitnodigen om deel te nemen en hebben plek voor 

max. 25 personen.   

Mocht je willen deelnemen, stuur dan z.s.m. een 

mailtje aan info@utrechtmuseumdag.nl.  

Museum voor Thuis 

In januari zijn de eerste drie filmpjes voor Museum 

voor Thuis opgenomen in het Centraal Museum. Met 

deze filmpjes willen we de Utrechtse musea naar de 

huiskamers brengen van kunst- en cultuurliefhebbers 

voor wie misschien een museumbezoek niet zo        

vanzelfsprekend is. Zodoende kunnen we op een 

laagdrempelige manier verhalen over de collecties  

delen en inspiratie bieden op het gebied van kunst en 

cultuur. Deze filmpjes zijn binnenkort te bekijken via 

onze website: www.utrechtmuseumdag.nl 

Museum voor 1 Dag en Vrijdag Museumdag 

We kunnen dit voorjaar gelukkig weer starten met de  

activiteiten van zowel Museum voor 1 Dag als Vrijdag 
Museumdag. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij 

mee. Bij Museum voor 1 Dag is het thema voor dit 

jaar Ambacht & Vakmanschap. Musea hebben weer 

mooie objecten aan ons uitgeleend, die bijzondere 

verhalen vertellen over ambacht, vakman-

schap en verdwenen beroepen.  

Nieuwsbrief maart 2022 | Jaargang 3 | Nummer 1 

PlannedCulture 

De eerste stappen zijn gezet om het digitale plan-      

systeem in te zetten voor Utrecht Museumdag. Dit is 

voor iedereen een beetje wennen. Kom je er niet goed 

uit of heb je hulp nodig? Laat het ons dan weten!  

Appeltaartconcerten 

Afgelopen maanden mochten we vanuit Utrecht         

Museumdag twee keer te gast zijn bij een Appeltaart-

concert in de Domkerk, samen met heel veel andere 

liefhebbers van klassieke muziek (en appeltaart). We 

willen Stichting Appeltaartconcerten, Gemeente 

Utrecht en Stichting Vrienden van de Dom-

kerk bedanken voor het sponsoren en organiseren van 

deze bijzondere uitjes en we kijken uit naar de volgende 

edities (op 1 april en 13 mei). 

Binnenkort een nieuwe creatieve workshop: 

‘De Utrechtse markt’ 

Na Bloemenpracht en Zomerspoor gaan we dit  voorjaar 

weer aan de slag met een nieuwe creatieve workshop, 

met als thema de Utrechtse markt. Deze workshop is in 

samenwerking met het Nederlands Volksbuurt-

museum. Momenteel is in het museum (tot 22 mei) de 

tentoonstelling Mensen van de markt te zien. Wij  

mochten inspiratie uit deze tentoonstelling halen om 

onze volgende workshop vorm te geven.  We hebben 

nog materialen over van Bloemenpracht en Zomer-
spoor. Mocht je hier interesse in hebben, geef het dan 

door aan info@utrechtmuseumdag.nl. 

Pop-Up Expo 

Zoals beloofd in de nieuwsbrieven van vorig jaar is de 

Pop-Up Expo klaar met zijn rondreis langs de woon-

zorgcentra van AxionContinu. De tentoonstelling gaat 

nu langs bij locaties van Careyn en Bartholomeus   

Gasthuis. Ook interesse? Geef het tijdig door via door 

via info@utrechtmuseumdag.nl.   

Projectgroep Utrecht Museumdag:      

Saskia Hoogkamer, Joyce Vlaming, Caroline 

van Rhijn en Lizanne Gille 


