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(Kandidaat)Register-Expert,
branche brand

Rotterdam, 24 juli 2013
Betreft: Uitnodiging workshops MuseumWacht en De Tiendschuur

Geachte (Kandidaat)Register-Expert,
In samenwerking met MuseumWacht en De Tiendschuur organiseert de NIVRE- Commissie Seminars &
PE van de branche Brand op 14 en 21 oktober 2013 twee interactieve bijeenkomsten met betrekking tot
onder andere restauratie, beredderen en reconstrueren op museaal gebied in de praktijk.
Doelgroep
Dit seminar is primair bestemd voor (Kandidaat)Register-Experts van de branche Brand.
Inhoud
Het doel van de workshops is, om op kunstgebied, gevoel te krijgen bij de kosten van herstel na schade.
Aan de hand van presentaties en praktijkvoorbeelden (nat archief tot aan beschadigde schilderijen,
meubels, porselein etc.) gaan kleine groepjes (Kandidaat)Register-Experts aan de slag met het
beoordelen van een object. Tezamen wordt er bepaald wat er moet gebeuren, wat hiervan de
consequenties en de kosten zijn.
Aan het einde van het officiële programma is er gelegenheid om een “kijkje in de keuken” te nemen bij
MuseumWacht of De Tiendschuur.
Per workshop kunnen er maximaal 50 personen deelnemen.
Sprekers
Lekkage, brand en schimmelexplosies, we krijgen er steeds vaker mee te maken. MuseumWacht en
De Tiendschuur laten u kennis maken met gespecialiseerde systemen die voorbereid zijn op calamiteiten.
Bij MuseumWacht - www.museumwacht.com - zijn specialismen als restauratie, calamiteiten, desinfectie,
kunsttransport, opslag en advies verenigd onder een dak.
Het restauratieatelier De Tiendschuur - www.tiendschuur.com - is specialist in onder andere
restauratiewerkzaamheden, invraatbehandeling, vacuüm vriesdrogen, archiefrestauratie, beveiligen van
bronzen beelden tot digitalisering en de bewaking hiervan.
Programma
15.30 uur – 16.00 uur
16.00 uur – 17.00 uur
17.00 uur – 18.00 uur
18.00 uur – 18.45 uur
18.45 uur – 19.15 uur
19.15 uur - 20.00 uur

Inloop en registratie
Aanvang presentaties
Uitwerken praktijkcasus
Buffet
Casusbespreking (plenair)
Rondleiding

Datum
14 en 21 oktober 2013
Tijd
15.30 uur tot 20.00 uur
Locatie en parkeergelegenheid
Op beide locaties zijn op eigen terrein voldoende gratis parkeerplaatsen.

14 oktober - Beekbergen

21 oktober – Tilburg

MuseumWacht
Engelanderholt 3C
7361 CZ Beekbergen

De Tiendschuur
Insulindestraat 5
1513 BA Tilburg

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Parkeren
Gratis parkeren op eigen terrein

Kosten
De kosten voor deelname bedragen per workshop € 40,- exclusief BTW. De nota zal u na deelname aan
het seminar worden toegestuurd.
Permanente Educatie
In het kader van de Permanente Educatie behaalt u voor deelname aan dit seminar 20 opleidingspunten.
Achteraf ontvangt u middels Extranet een bewijs van deelname.
Aan en afmelden
Aanmelden geschiedt uitsluitend via EXTRANET. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht
en barcode ter bevestiging.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels EXTRANET afmelden. U krijgt hiervan automatisch
een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen een week voor aanvang van het evenement wordt
u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw aanmelding binnenkort
tegemoet te mogen zien.
Met vriendelijke groet,

Commissie Seminars & Permanente Educatie,
branche Brand

SCHRIJF U SNEL IN WANT VOL=VOL!

