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Stembussen geopend voor de Grote Archeologie Prijs
Vanaf maandag 2 oktober zijn de stembussen geopend voor de Grote Archeologie Prijs!
Welk project weet op een aansprekende, creatieve en succesvolle wijze archeologie
onder de aandacht te brengen? Wie verdient volgens jou de prijs?
De hele maand oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, kan je stemmen op
jouw favoriete project op www.grotearcheologieprijs.nl.
Nominaties
Uit de twintig ingezonden publieksprojecten, zijn vier initiatieven door de jury
genomineerd: ArcheoHotspots, Castellum Hoge Woerd, Kasteel en dorp Zaamslag op de
kaart! en Museum Escape.
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ArcheoHotspots zijn al dan niet tijdelijke plekken in onder andere musea, op
markten en evenementen, waar het publiek participatief kennis kan maken met het
Nederlandse archeologisch onderzoek.
Castellum Hoge Woerd is de herbouw van een Romeins fort in nieuwbouwwijk
Leidsche Rijn, dat onder meer plaats biedt aan een theater, een stadsboerderij, een
archeologisch museum en een restaurant.
Met Kasteel en dorp Zaamslag op de kaart! zet Stichting Zaamslag 850 jaar zich
sinds 2013 in om de geschiedenis van het Zeeuws-Vlaamse dorp te visualiseren en
middels archeologie de beleefbaarheid en de toeristische aantrekking van het dorp
te verbeteren.
Museum Escape is een escape room ervaring in het museum en nu te zien in het
Rijksmuseum van Oudheden. Deelnemers maken op interactieve wijze kennis met
archeologie door als fictieve archeoloog de kamer proberen op te lossen.

Filmpjes
Wat maakt deze projecten zo bijzonder? En waarom verdienen zij de prijs? Onze
archeoloog en ambassadeur Peter Stokkel gaat tijdens de Maand van de Geschiedenis
op pad en brengt een bezoek aan de nominaties. De filmpjes zullen binnenkort op
Facebook en de website verschijnen.
Prijsuitreiking
Stemmen kan tot vrijdag 27 oktober 17:00 uur. De Grote Archeologie Prijs wordt door
Pieter-Matthijs Gijsbers en Peter Stokkel uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis
op 28 oktober in het Rijksmuseum te Amsterdam. Ben jij er ook bij?
Meer informatie?
Ga voor meer informatie over de Grote Archeologie Prijs naar
www.grotearcheologieprijs.nl of neem contact op met Stichting Archeologie & Publiek
via info@publieksarcheologie.nl.
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