Nyhetsbrev august 2012

Det er en stund siden det er kommet nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet. Det betyr ikke at det ikke
har skjedd noe siden sist, men på grunn av redusert kapasitet i sekretariatet i vår har det ikke blitt
noe nyhetsbrev før nå.

Kulturminnedagene 4. – 9. september
Årets kulturminnedager nærmer seg. Det er fremdeles mulighet til å melde inn arrangement til
kulturminnedagene. Det vil bli mulighet for å melde inn, endre og legge til informasjon om
arrangement frem til kulturminnedagene. Ta kontakt med Kulturvernforbundets sekretariat om du
har problemer med registreringen. Oversikt over de registret arrangement finnes på
http://kulturvern.no/arrangementer/.
Alle arrangement registret før 10. august får tilsendt arrangementsplakater og eventuelt flagg, med
utsending i uke 33.
Fristen delta i konkurransen om Kulturminnedagens pris var 1. juli, da var det 130 registrerte
arrangement. Hvem som viner prisen vil bli offentlig gjort i slutten av uke 34.
Kulturminnedagen på Facebook.
Nå har kulturminnedagene fått seg egne side på facebook. Siden vil inneholde oppdateringer om
nyheter, arrangementer og lignende, akkurat som vi også gjør på twitter-kontoen @KMdagene2012.

Vi ønsker alle velkommen til å «like» kulturminnedagene på Facebook:
http://www.facebook.com/kulturminnedagene!

Genea-LAN
Norsk Slektshistorisk Forening inviterer til Genea-LAN 21.-23. september - Europas første LAN-party
for slektsforskere! Les mer: http://www.genealogi.no/content/lan-party

Konferanser og seminar:
Det er en rekke interessante konferanser og seminarer ut over høsten, her er et lite utvalg:
Seminar "Det grønneste huset"
Tid og sted: 5. september 2012 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29
Arrangør: Fortidsminneforeningen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Riksantikvaren.
Les mer: http://www.riksantikvaren.no/filestore/Detgrnnestehusetinvmprog.pdf
Riksantikvarens Utviklingsnett -Kulturminner som møteplass: Gårsdagens, dagens og morgendagens
møteplasser.
Tid og sted: 4. september 2012, Dronningensgt. 13, Oslo
Arrangør: Riksantikvaren
Les mer: http://www.riksantikvaren.no/filestore/Utviklingsnett4.9.12.pdf
Flatbrød og Sirkus 2012 – kulturarvens mange muligheter i Den kulturelle skulesekken
Tid og sted: 17. - 18. september 2012, Hotell Opera, Oslo
Arrangør: Norsk kulturråd
Breidablikk-seminarene, høsten 2012 Først ut i høstens seminarrekke er «Vern gjennom bruk»,
floskel eller virkelighet? På Festiviteten, Eidsvoll Verk, 27. september. For program, påmelding og
flere seminar, se www.disenkolonial.no.
Les mer: http://www.norskkulturrad.no/wp-content/uploads/2012/08/Flatbr%C3%B8d-ogSirkusProgram2012.pdf

HIFO har fått ny adresse:
Den norske historiske forening (HIFO) har endret adresser fra 15. juni. 2012.
Ny e-post-adresse: post@hifo.no
Ny postadresse:
Den norske historiske forening (HIFO)
Institutt for historie og religionsvitenskap Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Ny kontortelefon: 77 64 67 37

