Persbericht Dag van het Kasteel | oktober 2019

Nieuwe campagne Dag van het Kasteel 2020 van start
De onthulling van het jaarthema Bezet & Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen in 1940-’45
markeerde de start van de campagne voor landelijk publieksevenement Dag van het
Kasteel. De kern van de programmering wordt gevormd door speciaal ontwikkelde
publieksprogramma’s op geselecteerde kastelen en buitenplaatsen. Organisator de
Nederlandse Kastelenstichting (NKS) brengt op tweede pinksterdag, 1 juni a.s., een nieuwe
blik op oorlog en bevrijding en haalt onbelichte verhalen boven water.
Thema
Het thema Bezet & Bevrijd, kastelen en buitenplaatsen in 1940-’45 sluit aan bij de viering van
75 jaar bevrijding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden meer dan 250 Nederlandse
kastelen en buitenplaatsen gevorderd door de bezetter, en na mei 1945 door de bevrijders.
Middels het thema Bezet & Bevrijd brengt de NKS deze onbelichte periode in de lange
geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen bij een breed publiek.
Publieksactiviteiten
Middels een algemeen programma, een muziekprogramma en een archeologieprogramma
rond het thema Bezet & Bevrijd combineert de NKS beleving met kennisoverdracht. De
programmering tijdens de dertiende editie van Dag van het Kasteel wordt verder gevuld met
activiteiten georganiseerd door honderden aangesloten kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen in heel Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.dagvanhetkasteel.nl.
Noot voor de redactie
Over Nederlandse Kastelenstichting, kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is hét kenniscentrum op het gebied van kastelen,
buitenplaatsen en hun historische omgeving. De NKS doet onderzoek naar dit erfgoed. Door
deze kennis te verspreiden onder een breed publiek vergroot de NKS het draagvlak voor
behoud van kastelen en buitenplaatsen.
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Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Chrissy Flohr,
marketing & communicatie. E-mail: c.flohr@kastelen.nl, tel.nr.: 06-525 480 43.
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