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AR-TUR

Centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in
de Kempen.

Schrijvers gezocht voor edit-a-thon Wiki Women
Design Kempen

17/05/2021 · door AR-TUR · in Activiteiten, Wiki Women Design. ·

Schrijfsessie Wiki Women Design in Design Museum Gent, CC BY-SA 4.0
(h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104475600)

Heel wat vrouwen hebben hun stempel gedrukt op het ontwerperfgoed in België maar bleven
alsnog onder de radar. Met het project Wiki Women Design wil het Vlaams Architectuurinstuut
via Wikipedia-schrijfsessies een grote inhaalbeweging doen om dit gat in de
ontwerpgeschiedenis te verkleinen. AR-TUR (h�p://www.ar-tur.be), Erfgoed Noorderkempen
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(h�p://www.erfgoednoorderkempen.be/), Erfgoeddienst k.ERF (h�p://www.erfgoedcelkerf.be/),
Kempens Karakter (h�ps://www.kempenskarakter.be/), IOED Berg en Nete
(h�ps://bergennete.be/), Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (h�ps://www.rlkgn.be/) en
cultuurhuis de Warande (h�ps://www.warande.be/) bundelen de krachten om die vrouwen
zichtbaar te maken in de Kempen.

De Kempense organisaties organiseren een Wikipedia-schrijfsessie op maandag 21 juni. Een dag
lang gaan we samen aan de slag om een reeks artikelen te schrijven over inspirerende Kempense
vrouwen. We krijgen uitleg over het editen op Wikipedia, om zo ook op lange termijn de kwaliteit
van de artikels over vrouwelijke ontwerpers te verbeteren.

Wil jij erbij zijn en als schrijver bijdragen aan deze dag? Meld je dan aan via deze link
(h�ps://www.eventbrite.be/e/wiki-women-design-x-kempen-tickets-152520265219).

Praktisch

Datum: maandag 21 juni 2021, 10 tot 17 uur (nieuwe datum) 
Locatie: Cultuurhuis de Warande, Turnhout (of online, a�ankelijk van de geldende richtlijnen) 
Focus: ontwerpers, maar ook vrouwen die via organisaties impact hebben gehad op de ontworpen
omgeving in de Kempen 
Doelpubliek: vrijwilligers, studenten, onderzoekers, lokale erfgoedinstellingen 
Taal: Nederlands
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