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I krisesituationer – det kan være væbnet konflikt, 
eller ved natur- og menneskeskabte katastrofer 
– risikerer kulturværdier at blive ødelagt, underpri-
oriteret, solgt illegalt m.m.

Blue Shield Danmark afholder fredag den 
11. november 2016 sit første Heritage Fridays 
arrangement med fokus på redningsindsatsen og 
sikring af kulturværdier i krisesituationer:

“Fields of Catastrophe: Saving Cultural Heritage”

I løbet af eftermiddagen kommer en lang ræk-
ke fagfolk og fortæller om deres arbejde med 
kulturbevaring -  hvordan håndterer politiet illegal 
handel med kulturgenstande? Hvilke udfordring-
er ser forskeren med bevaring og genetablering 
af syrisk kultur? Vi skal også høre om hvordan 
militæret sikrer kulturværdier i væbnet konflikt, 
og hvilke juridiske rammer der gør sig gældende. 
Endelig skal vi også høre hvorfor kulturbevaring 
er godt TV.  

Blue Shield er kulturens Røde Kors

Blue Shield Danmark står bag Heritage Fridays arrange-
menterne. Blue Shields arbejde foregår før, under og efter 
krisesituationer for at sikre kulturgenstande, kulturmiljøer og 
immateriel kultur.

Blue Shield Danmark arbejder for at skabe dialog, viden og 
opmærksomhed om bevaring af kulturværdier. Essensen 
i vores arbejde er det interdisciplinære samarbejde – på 
tværs af fagdiscipliner og sektorer. Det betyder at fagfolk på 
hele kulturområdet har en fælles organisation, der samler 
bevaringsindsatsen og sikrer vidensdeling.

En af Blue Shields opgaver er, at koordinere projekter og 
fagspecialister, således at man hurtigere kan komme i gang 
når der opstår en krisesituation, og det er muligt at trække 
på forskellige specifikke faglige kvalifikationer.

Hvor og hvornår:

Fredag den 11. november 2016, kl. 12:30 til 16:30.
Festsalen på Nationalmuseet.

Dørene åbner kl. 12:00, vis din billet ved indgangen på 
print eller smartphone.

Tilmelding er gratis, men reservation er nødvendig på: 
www.heritagefridays.dk. 
Deadline for registrering er den 31. oktober 2016.
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