
 

 

 

INSPIRATIEMIDDAG DAG VAN HET KASTEEL 
3 maart Het Utrechts Archief, Utrecht 

 
Op tweede pinksterdag, 5 juni 2017, vindt voor de tiende keer de Dag van het Kasteel plaats. De Nederlandse 
Kastelenstichting (NKS), Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats ondersteunt deelnemers op 
organisatorisch en inhoudelijk vlak. In dat kader organiseren wij onder andere een inspiratiemiddag op vrijdag 
3 maart in het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht. 
 
Deze inspiratiemiddag staat open voor eigenaren, beheerders en vrijwilligers van alle Nederlandse kastelen en 
buitenplaatsen: trouwe deelnemers, nieuwe deelnemers en locaties die nog een besluit moeten nemen over 
deelname aan de Dag van het Kasteel. 
 

 Deelname is gratis voor deelnemers uit Utrecht en Groningen, de focusregio’s 2017; geef kosteloos  tot 
vier medewerkers en vrijwilligers op.  

 Voor de overige deelnemers is het 10 euro p.p.  
 
Wat komt er zoal aan bod? 
Hoe geef ik vorm aan de Dag van het Kasteel?  
Hoe werk ik het thema ‘Rondom kasteel en buitenplaats’ uit voor mijn locatie? 
Wat is een inspirerende manier om mijn locatie aan het publiek te presenteren? 
Met welke praktische zaken moet ik rekening houden? 
Hoe geven andere locaties vorm aan de dag? 
 
Meld u direct aan via deze link. 

 
PROGRAMMA  

Vooraf 12.30 – 13.30 uur –bezichtiging expositie Het Utrechts Archief 
13.30 – 13.45 uur – Inloop met koffie/thee en koek 
13.45 – 14.00 uur – Plenaire aftrap  
14.00 – 15.00 uur – Eerste keuze uit vier workshops: eerste ronde 
15.00 – 15.45 uur – Pauze en tijd voor ontmoeting, uitwisseling van ideeën 
15.45 – 16.45 uur – Tweede keuze uit vier workshops: tweede ronde 
16.45 – 17.00 uur – Plenaire afsluiting  
17.00 – 18.00 uur – Borrel, hapje, ontmoeting 

 

DE WORKSHOPS  

Storytelling – Frederik Melchior, Odysea. 
Rondom Kasteel en Buitenplaats – Jet Nieboer en Jentien Brinkhuis, Dames van het Goede Eten. 
Cultureel ondernemerschap – René Dessing, sKBL. 
Rondleiden en presenteren – Fred Vogelzang, NKS. 
 

- Storytelling 
Hoe vertel ik het verhaal van onze locatie op een manier dat het beklijft bij de bezoekers? 
Persoonlijke bevlogenheid inzetten om publiek te boeken, hoe doe ik dat? 

- Thema van 2017: ‘Rondom Kasteel en Buitenplaats’ 
Hoe werk ik dat thema uit voor mijn locatie? Hoe organiseer ik iets leuks en toch educatiefs? 

- Rondleiden en presenteren 
Tips, trucs, technieken om beter te presenteren en rond te leiden: hoe sta ik, hoe praat ik, hoeveel 
dia’s vertoon ik, hoe leid ik een groep door een ruimte heen? Hoe houd ik de aandacht vast? 

- Cultureel ondernemerschap 
Welke doelstellingen hebben deelnemers van de Dag van het Kasteel (zowel expliciet/impliciet, 
financieel/niet geldelijk)? Hoe zorgt u als deelnemer van de Dag van het Kasteel ervoor dat u uw 
doelstellingen behaalt?  

https://goo.gl/forms/bXuzRSaWfKUMmhzf2

