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4 oktober 2018

Oktober staat in het teken van
archeologie
Archeonacht op 6 oktober in Rijksmuseum van Oudheden (Leiden)
gevolgd door Nationale Archeologiedagen van 12 tot en met 14
oktober

De Archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober 2018 brengen voor de vierde keer
het verleden tot leven met ruim 300 activiteiten door het hele land. Deze dagen
bieden een unieke gelegenheid om te ontdekken wat er in onze Nederlandse
bodem verborgen zit en zat. Als voorproefje vindt op 6 oktober de feestelijke
Archeonacht plaats in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze
onvergetelijke archeologische avond is bovendien de start van de Maand van
de opgegraven geschiedenis in het kader van het Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed.
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Archeonacht op 6 oktober
Speciaal voor deze avond hebben de ‘Young Underground Professionals’
(een platform & denktank van jonge professionals met een frisse blik op archeologie
en publiek, opgericht door Stichting Nationale Archeologiedagen) een afwisselend en
spannend programma samengesteld met daarin onder andere een lichtshow op de
gevel van een Egyptische tempel, archeologische VR workshops, speeddates met
echte archeologen, theater, film en documentaires en je kan eten als een Romeinse
soldaat.

Ontdek het verleden op 12,13 en 14 oktober
Tijdens de Nationale Archeologiedagen in het weekend van 13, 14 en 15 oktober kan
iedereen ontdekken wat er allemaal in de Nederlandse bodem zit en zat. Deuren die

 

https://www.archeologiedagen.nl/archeonacht/programma-archeonacht/
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normaal gesloten waren gaan open en men mag ook de handen vuil maken.
Met bijna 300 activiteiten door vrijwel het gehele land tijdens deze 4de editie van de
Archeologiedagen kan men in de fascinerende wereld van de Archeologie stappen.
Een gevarieerd programma voor jong & oud: van lezingen en workshops, fiets- en
wandeltochten tot het meehelpen bij archeologische opgravingen en het bezoeken
van bijzondere tentoonstellingen. 

Over de Nationale Archeologiedagen
De Stichting Nationale Archeologiedagen wil de fascinerende wereld van de
Nederlandse archeologie beter ontsluiten voor jong en oud. De vondsten uit onze
bodem bieden een schat aan informatie over de geschiedenis van ons land. Tijdens
de dagen trekken archeologen, zowel amateurs als professionals, musea,
universiteiten en bibliotheken samen op om de Nederlandse archeologie beter
zichtbaar en beleefbaar te maken. De Nationale Archeologiedagen worden mede
mogelijk gemaakt door de inzet van honderden vrijwilligers.

Partners
De Nationale Archeologiedagen worden mede mogelijk gemaakt door de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en
Flevoland en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Partners zijn o.a. de AWN;
Vereniging van de vrijwilligers in de Archeologie, het Rijksmuseum van Oudheden, De
Erfgoedstem, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en ArcheoHotspots.

Noot voor redactie
Voor beeldmateriaal kijkt u op http://www.archeologiedagen.nl/pers. Voor meer
informatie: Martine Willekens, telefoon 06-53600431 – email martine@peperoffice.nl

https://www.archeologiedagen.nl/programma-2018/
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