GENIUS LOCI is een door de Europese Commissie
gecofinancierd project.
Het wil de aandacht vestigen op het erfgoed van kleine
ondernemingen (KMO of MKB), het belang ervan aantonen en
duidelijk maken aan voorbijtrekkende toeristen en aan mensen
van ter plekke. De project partners zijn gevestigd in Italië,
Malta, Spanje, Hongarije en België. E-FAITH (de Europese
Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch
Erfgoed) stelt zijn expertise en netwerk ter beschikking van het
project.
Om te starten werden een drietal piloot-sectoren uitgekozen:
1. Traditionele gefermenteerde dranken (bier, wijn,
cider,...) en het distilleren

2. De verwerking van klei tot bakstenen, tegels,
dakpannen – en ook tot refractaire bakstenen,
drainagebuizen, majolica, enz.)
3. Traditionele textielambachten (zoals het handweven)
en de productie van Europese textielvezels (w.o. vlas,
hennep,...)
Om een inzicht te krijgen in het bestaande aanbod wordt nu een database opgesteld van het
erfgoed van kleine bedrijven in de verschillende Europese landen: historische sites, musea en
collecties, traditionele ateliers en bedrijfjes die met oude technieken werken. Ook het immaterieel
erfgoed dat hiermee verband houdt wordt opgelijst, zoals personen en organisaties die instaan
voor opleiding en het doorgeven van traditionele kennis en ervaringen, die bepaalde tradities in
leven houden en doorgeven aan volgende generaties.
Op basis van deze inventaris zullen een reeks sites en organisaties gratis het Europese
Industriana-label ontvangen (zie http://industriana.eu/). Zij zullen aldus deel uitmaken van het
Industriana-netwerk, met bijbehorende apps en vermeld worden in de kaartbestanden – zodat
voorbijgangers en belangstellenden via hun smartphone of via de Industriana-websites informatie
kunnen opvragen over de sites en hun geschiedenis.
Indien U dus een Industriana-label wil verwerven voor uw site, museum of erfgoedinitiatief,
is het belangrijk dat U de onderstaande vragenlijst zo snel mogelijk invult en terugstuurt.
Indien U nog sites of organisaties kent die volgens U in aanmerking komen, bezorg hen
dan de vragenlijst en zet hen ook aan om deze zo snel mogelijk in te zenden.
Ingevulde vragenlijsten en bijbehorende foto’s moeten toegezonden worden aan:
Genius_loci@e-faith.org
p/a European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage
Vredelaan 72
B-8500 Kortrijk (België)
Een aantal inzenders zullen nadien gecontacteerd worden met de vraag naar aanvullende en
meer gedetailleerde informatie zowel over hun project, als over andere initiatieven inzake
industrieel, cultureel en natuurlijk erfgoed in hun omgeving..

This questionnaire is part of the project GENIUS LOCI
which has received funding from the European Union’s
COSME Programme (2014-2020)

GENIUS LOCI – VRAGENLIJST VOOR SITES, MUSEUMS, BEDRIJVEN
NAAM VAN DE SITE
Land + regio
post code + stad/gemeente
Adres
(straat en nummer)
GPS locatie
Telefoon
Skype adres
E-mail adres
Contact naam
Website (indien bestaande)
Sector
□
□
□
□
□

Categorie
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Brouwerijen, alkoholische en
gefermenteerde dranken, distilleerderijen
Steen- en pannenbakkerijen,
kleiverwerkende nijverheid
Traditioneel weven, handweven
Vervaardiging van textielvezels (bv vlas)
Andere _____________________________
Historische site open voor het publiek
Historische site niet open voor het publiek
Herbestemd gebouw
Museum
Privécollectie
Interpretatie- of bezoekerscentrum
KMO / MKB waar nog op een traditionele
wijze geproduceerd wordt
Folklore verband houdend met het
kleinbedrijf
Ander……..

(Er kunnen verschillende categorieën aangekruist
worden)
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Beschermd statuut /
erkenningen

□

Beschermd historisch monument
(specifieer de categorie indien er in Uw land
verschillende beschermingscategorieën
bestaan)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

_________________________________
Erkend Museum
Beschermd Roerend Erfgoed
Opgenomen in de (nationale) lijst
immaterieelerfgoed
UNESCO Werelderfgoed
UNESCO lijst immateriee lerfgoed
EUROPA Nostra European Cultural Heritage Award
EMYA – European Museum of the Year
Award – winnaar
EMYA – European Museum of the Year
Award – shortlisted
Ander
___________________________________

(Er kunnen verschillende categorieën aangekruist
worden)

Open voor het publiek ?

□
□
□
□
□
□

Korte beschrijving

Voor groepen en individuen zonder dat
voorafgaande afspraak vereist is
Voor groepen en individuen – op afspraak
Enkel voor groepen op afspraak
Enkel bij special gelegenheden
(specifieer welke)
___________________________________
Niet toegankelijk voor het publiek, enkel
gevels/buitenkant de bekijken vanaf
openbare weg
Ander
___________________________________

Indien nodig: voeg een afzonderlijk document toe

Aanvullende bemerkingen

This questionnaire is part of the project GENIUS LOCI
which has received funding from the European Union’s
COSME Programme (2014-2020)

Gelieve foto’s toe te voegen (JPG of PNG,
indien digitaal 1240 pixels, portret of
landschap formaat)
Beschrijving van de bijgevoegde illustraties
FILENAME

Naam van de
fotograaf of
kunstenaar

Datum
opname

BESCHRIJVING

□ Ik ga ermee akkoord dat Genius Loci / E-FAITH / Industriana contact met me opnemen
voor meer en aanvullende informatie, indien deze site aanvaard wordt voor uitreiking
van het Europees Industrieel Erfgoedlabel ‘Industriana’

JA

NEEN

(* SCHRAPPEN WAT NIET PAST)

Licencie van het copyright van de afbeeldingen
Ik verklaar dat ikzelf en/of de organisatie die ik rechtmatig vertegenwoordig
o De fotograaf / vervaardiger van deze afbeeldingen is *
o Eigenaar of houder is van het copyright van deze afbeeldingen is *
o En dat Ik en/of de organisatie * ten volle gerechtigd zijn om een licentie toe te
kennen voor het gebruik van deze in het kader van het Genius Loci project

□

(* SCHRAPPEN WAT NIET PAST)
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Ik/wij verlenen hierbij kostenloos de toestemming aan E-FAITH en het Genius Loci
project (en eventuele rechtsopvolgers) om de hierboven vermelde en beschreven, met
deze vragenlijst meegezonden illustraties, te gebruiken in het kader van het Genius
Loci/Industriana project. Deze toestemming heeft o.m. betrekking op:
1. het recht tot grafische reproductie, geheel of gedeeltelijk, in om het even welke vorm
(vb. affiches, foto’s, dia’s), en de verspreiding van de tot stand gebrachte
exemplaren;
2. het recht tot opname van een geheel of een gedeelte van het werk in een
documentatiemap, boek, catalogus, databank (grafisch en/of elektronisch), of
anderszins, en de verspreiding van de laatstgenoemde creaties;
3. het recht tot publicatie van het werk, geheel of gedeeltelijk, in een krant, weekblad,
informatiebrochure, tijdschrift, of anderszins, en de verspreiding van de laatstgenoemde creaties;
4. het recht tot verveelvoudiging van een gedeelte of van het gehele werk via geluids
en/of beelddragers (o.a. via geluidscassettes, beeldcassettes, C.D.-rom, C.D.-i,
DVD, Blue-Ray, internet, informatiesnelwegen, [elektronische] netwerken, elke andere elektronische exploitatie), en het recht tot openbaarmaking en verspreiding van
de aldus tot stand gebrachte verveelvoudigingen:
5. het recht tot publieke mededeling en ter beschikking stelling (bvb. via film, televisie
of internet) van een gedeelte of het gehele werk;
6. het recht om deze werken te gebruiken voor eender welke bestemming in het kader
van het Genius Loci en/of Industriana Project.

Naam van de persoon die deze vragenlijst invulde :
Vertegenwoordiger van (organisatie, instituut, bedrijf)
Hoe kunnen we U bereiken via telefoon, skype of e-mail?
Datum
Handtekening
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