Maand van de
Geschiedenis 2019
DOE MEE

Het Nederlands Openluchtmuseum en Erfgoed Gelderland nodigen je van harte uit deel te
nemen aan de Maand van de Geschiedenis 2019, met het thema Zij/Hij.
Zij/Hij
Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we
vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet ook kennen, hoe kunnen
we de wereld om ons heen dan begrijpen? Honderd jaar nadat Nederlandse vrouwen actief
kiesrecht verkregen, gaan wij op zoek naar alternatieve visies op bestaande verhalen. Want een
completer beeld leidt tot nieuwe inzichten en brengt veelzijdigheid in onze blik op verleden én
heden. Het vrouwelijk perspectief staat voorop, maar er is ruimte voor al het andere. Van
heksenvervolgingen tot de moedermavo en van Jacoba van Beieren tot Saartjie Baartman:
oktober 2019 draagt het thema Zij/Hij.
Een thema vol perspectieven, precies zoals we het graag hebben bij de Maand van de
Geschiedenis. Samen met meer dan duizend culturele instellingen, waaronder boekhandels en
bibliotheken, vertellen we Nederland kleine en grote verhalen over Zij/Hij. Altijd in het licht van
de actualiteit, die zoveel interessanter wordt als we er perspectieven uit het verleden aan
toevoegen. Ontdek gisteren, begrijp vandaag is niet voor niets ons parool.

De Maand van de Geschiedenis
Samen met zo’n 45 partners, 500 deelnemende instellingen en 800 boekhandels en bibliotheken
zet de Maand van de Geschiedenis oktober jaarlijks in het teken van geschiedenis. Er zijn ca. 800
fysieke activiteiten door het hele land en daarnaast is er speciale programmering op tv, radio en
internet. Met een mediawaarde van 2,2 miljoen euro in print, tenminste 395.000 fysieke
bezoekers 18+ en zo’n 4 miljoen online bezoekers, lezers, kijkers en luisteraars is de Maand van
de Geschiedenis het grootste historische evenement van Nederland.

Meedoen
Wil jouw organisatie in oktober landelijk opvallen met bijzonder aanbod rond het thema
OPSTAND? Doe dan mee, bekijk alle criteria voor deelname op de website en lees meer over hoe
we samen een sterke campagne maken.

Wat bieden wij
De promotie van geschiedenis doen we in oktober samen. Goede redenen om mee te doen met
de Maand van de Geschiedenis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meeliften op een grote landelijke en regionale mediacampagne (krant, tijdschrift, radio,
tv, online)
Kans op opname in het Maand van de Geschiedenismagazine
Kans op opname in een van de offline of online kanalen van partners (w.o.
Museumkaartmailing, VPRO-gids, regionale kranten)
Kans op opname in persselecties
Standaard promotiepakket tegen kleine vergoeding, gratis mini-promotiepakket
Mogelijkheid nieuw publiek te trekken
Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden
Een eigen pagina voor je activiteit op maandvandegeschiedenis.nl
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Inspiratie
Ook dit jaar helpen we deelnemers graag op weg. Op de website is veel achtergrond over het
thema Zij/Hij te vinden, je vindt er ook het inspiratieboekje en onze publicatie Hoe je in een
maand geschiedenis maakt, een handboek vol tips en tricks voor een ijzersterke activiteit.
Podium
Ook is er dit jaar weer de Podiumpagina. Hier bieden we diverse sprekers en acts aan die al
toegespitst zijn op het thema OPSTAND. Zoals de drie trans jongens De Transketeers,
theatergroep Aluin en onze essayisten van dit jaar Alma en Marita Mathijsen.

Aanmelden
Organiseer ook een publieksactiviteit rondom de geschiedenis van het thema Zij/Hij en meld
deze voor 8 augustus aan op de website om een promotiepakket te ontvangen en om kans te
maken te worden meegenomen in de printuitingen zoals het Maand van de
Geschiedenismagazine en de VPRO-gids.
Aanmelden kan hierna nog tot 20 september, helaas ontvang je als je je activiteit na 8 augustus
aanmeldt geen offline promotiepakket van ons. Wel kun je de online toolkit gebruiken om zelf
materiaal te maken.
Vragen?
Met vragen, opmerkingen en tips kun je terecht bij het projectteam van de Maand van de
Geschiedenis. maand@openluchtmuseum.nl of 026-3576282
Wij zien weer uit naar mooie activiteiten en een geslaagde campagne in oktober!
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