Culture Arcade
Play, Build and Discover!

Op 30 augustus 2018 opent in de Prince Claus Fund Gallery de Culture Arcade. Wij nodigen u
en uw leerlingen van harte uit om langs te komen en spelenderwijs kennis te maken met andere
culturen en erfgoed wereldwijd!
Videogames zijn overal ter wereld, zeker voor jongeren, een manier om te ontspannen, ontdekken
en verbinden. Het maken van games vergt technische vaardigheden en grote creativiteit en de
gecreëerde werelden nemen steeds vaker de vorm aan van ware kunstwerken. Daarnaast kunnen
games door middel van storytelling en design spelers transporteren naar een andere wereld en
kennis laten maken met een andere cultuur, geschiedenis en grappig genoeg, realiteit.
De Culture Arcade is een interactieve expositie en gameroom waar leerlingen samen games spelen,
de vragen bespreken die deze games oproepen en leren over andere culturen en de waarde van
materieel en immaterieel erfgoed rond de wereld.
Met de Arcade willen het Prins Claus Fonds en Stichting VALUE aandacht geven aan games als
creatief middel en als storytelling instrument waarmee spelers kennis kunnen maken met andere
culturen en zich kunnen inleven in de realiteit van iemand anders. De Arcade bevat een selectie
culturele games, het merendeel uit onze werklanden in Afrika, Azië en Latijns Amerika. De Arcade
zal open zijn voor publiek maar ook worden gebruikt voor educatieve workshops en gamejams.
Erfgoed reconstructie workshops
De tutorials duren een halve dag en worden uitgevoerd in de galerie. Tijdens het educatieve
programma komt een klas of groep samen om te bouwen aan erfgoed met behulp van de game
Minecraft. Hierbij kan gekozen worden uit 4 thema’s, waarvan 3 zijn geïnspireerd op werk van het
Prins Claus Fonds’ Cultural Emergency Response Programma in het reconstrueren van erfgoed in het
echt. Het vierde thema, Mijn Museum, geeft de groep de mogelijkheid om een museum te bouwen in
Minecraft waarbij iedereen een object kan maken dat ze als persoonlijk erfgoed belangrijk vinden. Na
een inleidende presentatie over de mogelijkheden van Minecraft voor erfgoed reconstructies, werkt
de groep samen via LAN in dezelfde Minecraft wereld. Ze werken in kleine groepjes van 2-3
personen per computer aan de reconstructie.
Daarnaast krijgen de leerlingen ook de kans de rest van de expositie te bekijken.

Culture Arcade @ Prins Claus Fonds Galerie
Open: 30 augustus – 12 oktober
Prince Claus Fund Gallery
Herengracht 603, AMSTERDAM
Openingstijden: vrij te bezoeken op woensdag en donderdag 13.00 – 17.00, zaterdag 10.00 – 17.00
Groepsbezoeken vinden plaats op maandag, woensdag en donderdag 9.00 – 12.30
Voor groepsbezoeken neem contact op met Dilara Jaring, d.jaring@princeclausfund.nl
Over het Prins Claus Fonds
Het Prins Claus Fonds gelooft in de kracht van cultuur om een betere toekomst te bouwen en het
belang van cultureel erfgoed voor onze identiteit. Al meer dan 20 jaar stimuleert het Fonds cultuur,
vrijheid van expressie en interculturele uitwisseling in voornamelijk Latijns-Amerika, Azië, Afrika, het
Caribisch gebied en Oost-Europa. We ondersteunen innovatieve culturele projecten en visionaire
kunstenaars en beschermen cultureel erfgoed in gebieden die zijn getroffen door natuurgeweld of
conflict.
Over Stichting Value
VALUE is een Nederlandse stichting die op internationaal vlak bruggen bouwt tussen games en
wetenschap. VALUE organiseert interactieve evenementen om cultuur en erfgoed te ontdekken en
brengt spelenderwijs mensen samen. Daarnaast onderzoekt VALUE hoe games het publieksbereik
van de wetenschap kunnen vergroten.

