Doe mee!

JUMP AND JOIN | #JUMPFORHERITAGE

DECEMBER 15TH - MARCH 15TH

WAT IS #JUMPFORHERITAGE?
In deze uitdagende tijden van
Covid-19, worden we allemaal
hard geraakt. Je dagelijkse routine
is enorm veranderd. In veel
landen zijn monumenten en ander
erfgoed gesloten. Ook sporten en
het ondernemen van sportieve
activiteiten gaat niet meer zoals
vanouds. Echter, buitensporten en
plezier beleven verbeteren onze
gezondheid en verminderen stress.
De digitale wereld heeft laten zien
dat het oplossingen kan bieden in
deze tijd. Daarom start FRH (Future
for Religious Heritage) de campagne
#JUMPFORHERITAGE die sport en
erfgoed verbindt.

#JUMPFORHERITAGE verbindt sport,
erfgoed, gezondheid en bewustzijn en
zorgt voor een moment van plezier. Op
hetzelfde moment delen we ons lokale,
regionale en landelijke religieuze erfgoed
met heel Europa.
Er zijn maar weinig historische gebouwen
die zo gemakkelijk te vinden zijn als
religieuze gebouwen. Het zijn vaak de
oudste en meest prominente gebouwen in
een dorp of stad. Ze zijn verbonden met de
geschiedenis. Het zijn “verhalenvertellers”
en ze zijn overal aanwezig.
Maak je eigen verhaal door samen met
een uniek religieus gebouw bij jou in de
buurt op de foto te gaan! Heb plezier,
alleen of samen met je vrienden/collega’s,
familie of teamgenoten. Respecteer altijd
de geldende wet- en regelgeving. Stuur
jij een vrolijk moment de wereld in met
#JUMPFORHERITAGE?

Hoe doe je mee?
Maak jij straks deel uit van de campagne die beweging en religieus erfgoed met elkaar
verbindt? Beleef en deel jij een vrolijk moment en breng jij een glimlach op iemands
gezicht met jouw inzending? Doe mee! #JUMPFORHERITAGE.
Iedereen kan meedoen! Deel je foto met heel Europa. Elke foto en elk vrolijk moment is
even belangrijk. Samen dragen ze bij aan het succes. Veel plezier, individueel of in een
groep. Respecteer natuurlijk altijd de wet en regelgeving. Zorg ervoor dat je de plaats
en het land vernoemd en ook waarom je voor deze locatie gekozen hebt. Upload je foto
tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021 via social media.

Doe mee!
· DEEL JE FOTO VIA SOCIAL MEDIA
Gebruik #JUMPFORHERITAGE and tag.
@FRH_Europe
@FutureForReligiousHeritage

· DOE MEE MET DE FOTOCOMPETITIE
Stuur je foto naar ons vóór 15 maart 2021.
De winnaar wordt uitgenodigd voor de
FRH Awards ceremonie tijdens onze
conferentie in Barcelona mei 2021. Win
die trip naar Barcelona! Stuur je foto in.
Voor meer informatie bezoek de website.

@frh_europe

Laten we samen 2021 in springen met #JUMPFORHERITAGE

Over FRH
#JUMPFORHERITAGE is een idee van
FRH (Future for Religious Heritage).
FRH brengt mensen en organisaties
samen die zich inzetten voor het behoud
van het Europese religieuze erfgoed.
FRH is een Europese niet religieuze
non-profit
organisatie.
Stichtingen,
universiteiten, religieuze organisaties,
lokale en nationale overheden zowel
als individuen zijn onze leden. FRH
biedt een Europees wijd platform van
samenwerking, uitwisseling van ideeën
en kennis rondom religieus erfgoed.

persoonlijke verhalen verzameld zijn als
onderdeel van het Europese Jaar van het
Cultureel Erfgoed 2018.
FRH is één van de 28 Europese culturele
netwerken die mede worden gefinancierd
via het Creative Europe programma van
de Europese Unie.

#JUMPFORHERITAGE is een vervolg op
FRH’s Torch for heritage and culture, een
project waarbij kris kras door Europa
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Let’s jump in 2021!
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