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Nominaties bekend voor de Grote Archeologie Prijs
Vier projecten zijn genomineerd voor de Grote Archeologie Prijs. Deze landelijke prijs
wordt toegekend aan het project dat het beste inspeelt op de presentatie van
archeologie en het vertalen en verbeelden daarvan richting het publiek. De hele maand
oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis, kan het publiek stemmen op zijn of
haar favoriete project. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis op
28 oktober in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Nominaties
Uit de twintig inzendingen, stuk voor stuk mooie projecten uit heel Nederland, zijn de
volgende vier initiatieven door de jury genomineerd: ArcheoHotspots, Castellum Hoge
Woerd, Kasteel en dorp Zaamslag op de kaart! en Museum Escape.
•
•
•

•

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.

Juryberaad
Een vakjury heeft alle twintig inzendingen beoordeeld en vier projecten genomineerd.
De jury is onder de indruk van de veelzijdigheid aan projecten die is ingediend. Sommige
projecten hebben een groot publieksbereik en weten archeologie op zeer vernieuwende
wijze vorm te geven naar het publiek. Ook zijn er verschillende kleinschalige maar zeer
waardevolle projecten ingediend waar burgerparticipatie op lokaal niveau het project
weet te dragen. In alle gevallen is kritisch gekeken naar de meegegeven criteria. Het
officiële juryrapport volgt binnenkort.
Meer informatie?
Ga voor meer informatie over de Grote Archeologie Prijs naar
www.grotearcheologieprijs.nl of neem contact op met Stichting Archeologie en Publiek
via info@publieksarcheologie.nl.
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