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ONE STEP BEYOND

Doe meer met je online AV-collecties

Aleksandra Strzelichowska



EUROPEANA 
● Europeana is het digitale 

platform voor het Europees 
Cultureel Erfgoed

● Een initiatief van de Europese 
Unie

● Een internationaal team (+20 
nationaliteiten) en netwerk van 
meer dan 3000 erfgoed 
professionals 



EUROPEANA 

● europeana.eu 
● Toegang tot meer dan 

+50M objecten uit de 
collecties van meer dan 
+3500 culturele 
instellingen in heel 
Europa



EUROPEANA 

● +500 000 audiovisuele objecten
● Een zoek- en filterfunctie



EUROPEANA 

● Een nieuwe login-omgeving
● Mogelijkheid om eigen galerijen 

te creëren (openbaar of privé) en 
om de records te ‘liken’

● ‘Soft-lancering’ eind December 
2020, meer dan 700 galerijen 
gemaakt in de eerste weken



VERHALEN
● Verhalen over 

verschillende 
onderwerpen, van sociale 
geschiedenis tot mode en 
van architectuur tot het 
milieu

● 3 formaten: online 
tentoonstellingen, 
galerijen en blogs



VERHALEN
● Behind the Scenes at the Eurovision 

Song Contest



VERHALEN
● Game over? Histories of Dutch 

football in lockdown



VERHALEN
● The Watersnoodramp: the Dutch 

battle against water



VERHALEN
● Family Matters - How the 20th 

century changed family life



VERHALEN
● Newsreels and TV news 

about vaccines



VERHALEN
● Vintage travelogue films



ONDERWIJS
● 400+ leerscenario’s gemaakt door 

leerkrachten uit heel Europa
● Tools voor co-creatie & creatieve 

wedstrijden
● Honderden collecties en 

leeractiviteiten op Historiana
● Europeana MOOC en video tutorials



LEERSCENARIO’S
● Cooperative Storytelling
● Digitale verhalen geïnspireerd op 

korte films van Segundo de Chomón
● Kinderen van 4 (!) jaar bedachten 

hun eigen dialogen 
en maakten een opname van de scène

● Het idee kan worden gebruikt met 
verschillende leeftijdscategorieën en 
soorten audiovisuele media



GIFs   
● Een tool voor digitale 

communicatie, maar ook een 
kunstvorm

● Echt populair op sociale 
media, WhatsApp enz.

● Dit GIFje heeft meer dan 
30 M views gekregen



GIFs   
● Make a GIF from a vintage 

video
● Een speelse manier om 

digitale vaardigheden te leren



GIF IT UP 
● www.gifitup.net
● Een jaarlijkse creatieve 

wedstrijd georganiseerd door 
Europeana, DPLA, Trove en 
DigitalNZ. GIF IT UP daagt 
mensen uit om gedigitaliseerd 
cultureel erfgoedmateriaal te 
gebruiken om unieke gifs te 
maken en om te delen.



Interesse om uw collectie met 
Europeana te delen?

Meer informatie op Europeana Pro

aleksandra.strzelichowska@europeana.eu

Bedankt!
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