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ArcheoHotspots winnen Grote Archeologie Prijs 
 

Zaterdag 28 oktober is tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum de Grote 
Archeologie Prijs uitgereikt aan de ArcheoHotspots. Wim Hupperetz, directeur van het Allard 
Pierson Museum en initiatiefnemer van de ArcheoHotspots, nam de prijs in ontvangst. Deze 
tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan het project dat het beste inspeelt op het vertalen 
en verbeelden van archeologie richting het publiek. 
 
ArcheoHotspots 
De ArcheoHotspots zijn al dan niet tijdelijke plekken in onder andere musea, op markten en 
evenementen, waar het publiek participatief kennis kan maken met archeologisch 
onderzoek. Er zijn momenteel 7 hotspots in Amsterdam, Arnhem, Castricum, Utrecht, 
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. De ArcheoHotspots zijn een initiatief van het 
Allard Pierson Museum, in samenwerking met de AWN, Museum Het Valkhof, de Reinwardt 
Academie en de Nationale Archeologiedagen. 
 
Jury en nominaties 
De jury, bestaande uit Pieter-Matthijs Gijsbers, Henny Groenendijk, Maaike Sier, Joost van 
der Spek en Sylvie Uenk, heeft eerder uit de 20 inzendingen 4 projecten genomineerd. 
Andere genomineerden waren Castellum Hoge Woerd, Kasteel en Dorp Zaamslag op de 
Kaart! en Museum Escape.  
 
Stemmen 
Het Nederlandse publiek kon gedurende de maand oktober, de Maand van de Geschiedenis, 
stemmen op zijn of haar favoriete project om de winnaar te bepalen. De Archeohotspots 
wonnen met 1691 van de circa 4200 stemmen en Castellum Hoge Woerd veroverde de 
tweede plek met een verschil van slechts 175 stemmen. 
 
Prijsuitreiking 
De prijs is uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis door Pieter-Matthijs Gijsbers en 
SAP- ambassadeur en archeoloog Peter Stokkel. Tijdens de uitreiking zijn o.a. de YouTube 
filmpjes getoond van Peter Stokkel met de nominaties.  De prijs bestaat uit een bronzen 
beeldje van de Limburgse kunstenaar Thomas Junghans, een oorkonde en een jaar lang 
exposure in magazine ARCH. 
 
Stichting Archeologie & Publiek 
De Grote Archeologie Prijs is een initiatief van Stichting Archeologie & Publiek in 
samenwerking met de Maand van de Geschiedenis en ARCH, en met een financiële bijdrage 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 
Meer informatie? 
Ga voor meer informatie over de Grote Archeologie Prijs naar www.grotearcheologieprijs.nl 
of neem contact op met Stichting Archeologie & Publiek via info@publieksarcheologie.nl. 

https://www.grotearcheologieprijs.nl/page/864/archeohotspots
https://www.grotearcheologieprijs.nl/page/891/castellum-hoge-woerd
https://www.grotearcheologieprijs.nl/page/818/kasteel-en-dorp-zaamslag-op-de-kaart
https://www.grotearcheologieprijs.nl/page/818/kasteel-en-dorp-zaamslag-op-de-kaart
https://www.grotearcheologieprijs.nl/page/473/museum-escape
https://www.youtube.com/channel/UCkeVvt216Vb1wyDlfw_-1xg
http://www.grotearcheologieprijs.nl/
mailto:info@publieksarcheologie.nl

