
OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in
Europa. Het Instituut speelt een toonaangevende rol op het gebied van beheer en toegankelijk maken van het
Nederlandse media-erfgoed. Het gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een dagelijks groeiende
collectie van radio, televisie, film, foto’s, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Deze
collecties geven een uniek beeld van de geschiedenis van Nederland van de afgelopen honderd jaar en van de
ontwikkeling van de audiovisuele media in het bijzonder. Beeld en Geluid is toegewijd om de unieke collectie en
de kennis daarover breed toegankelijk te maken voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder
mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. Door middel van onderzoek en

Geheugen centraal tijdensMuseumweek bij Beeld
en Geluid
16 t/m 24 april: Gratis lezingen vanwetenschappers en
alzheimerarrangementen
HILVERSUM - Tijdens de Nationale Museumweek (16 t/m 24 april) stelt Beeld en Geluid onder het
thema ‘Ons echte goud in Beeld en Geluid’ het geheugen centraal: wat onthoud je, en waarom?
Wetenschappers, onder wie Erik Scherder, vertellen erover tijdens gratis lezingen.  In
filmprogrammering passeren films over het onderwerp de revue en kunnen bezoekers genieten
van archiefbeeld uit de regio. Ook organiseert Beeld en Geluid in samenwerking met Alzheimer
Nederland speciale arrangementen voor alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers uit de regio.

 

Beeld en Geluid bewaart en presenteert meer dan 100 jaarbewegend geheugen van Nederland in beeld
en geluid. Juist de persoonlijkeherinneringen, die hier voor veel mensen aan verbonden zijn, vormen het
uitgangspuntvoor de activiteiten tijdens de Museumweek. De aanmeldingsmogelijkheid voor de lezingen
komt binnenkort beschikbaar op de websitevan Beeld en Geluid.

Alzheimer-arrangement

Tijdens het alzheimer-arrangement krijgen alzheimerpatiëntenuit de regio Gooi en Vecht voor hen
herkenbaar archiefmateriaal te zien enhalen ze samen met hun mantelzorgers en medewerkers van
Beeld en Geluid herinneringenop aan vervlogen tijden. De medewerkers van Beeld en Geluid worden
speciaalvoor het arrangement getraind door Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en Omstreken, voor het
omgaan met mensenmet dementie.



innovatie heeft het instituut zich ontwikkeld tot een brede culturele instelling die met de opgebouwde kennis en
infrastructuur een centrale functie inneemt binnen de archief- en mediasector in binnen- en buitenland. Beeld en
Geluid ontvangt een structurele Rijksbijdrage op grond van de Mediawet.
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