THE LAB, de 1e XR-incubator
voor het Erfgoed

In 2022 keert THE LAB terug met dezelfde passie en nieuwe ambities!
INSCHRIJVEN OPEN
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THE LAB biedt het ideale kader voor
culturele professionelen die een
ambitieus, duurzaam en levensvatbaar
beleid inzake digitale transformatie willen
ontwerpen en verdedigen.
Deelnemers zullen de kennis, experts, en facilitatie
en collectieve intelligentie hulpmiddelen vinden die
nodig zijn om :
→ De technologische uitdagingen van hun sector
begrijpen,
→ De technologische hulpmiddelen en/of immersieve
toestellen te identiﬁceren die het best aan hun
behoeften beantwoorden,
→ Multidisciplinaire teams rond ambitieuze digitale
projecten in een publiek-private dynamiek
verenigen .
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“Hoe kunnen opkomende technologieën worden gebruikt om
ERFGOED om te vormen tot inclusieve, participatieve en
edutainment sociale ervaringen?”

Het is om de discussie rond deze vraag te voeden dat XR4HERITAGE in 2021 de
incubator THE LAB heeft gecreëerd. Een programma dat op 3 transversale en
complementaire pijlers berust:
→ TOEGANKELIJKHEID Toegang tot het programma democratiseren en alle
doelgroepen aanmoedigen om er actoren en ambassadeurs van te worden.
→ IMPACT Geschiedenis beschouwen als een instrument om mentaliteit en gedrag op
een positieve manier te veranderen.
→ DUURZAAMHEID Nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen om de creatie, productie en
verspreiding van vernieuwende en aantrekkelijke culturele ervaringen te ﬁnancieren
en zo de duurzame ontwikkeling van het grondgebied te stimuleren.

INCLUSIE - EDUCATIE - CONSERVATIE-

Programma
Opleiding voor XR-instrumenten voor
culturele bemiddeling1

OPKOMENDE TECHNOLOGIEËN TEN
DIENSTE VAN HET ERFGOED
XR4HERITAGE — THE LAB 2022

Een kader voor de co-creatie van immersieve
culturele projecten
Een phygitale2 afsluitende showcase

1.

XR = samentrekking van de woorden "Extended Reality", waaronder de
verschillende vormen van immersieve realiteit vallen, zoals augmented
reality (AR), mixed reality (MR) of virtual reality (VR)

2.

Phygital verwijst naar een ervaring die de "fysieke" ruimte en het "digitale"
universum samenbrengt. Toegepast op de culturele en erfgoedwereld,
omvat phygital alle interactieve en participatieve bemiddelingsstrategieën
die als schakel tussen de in situ en de virtuele ervaring zijn ontworpen.

2022-2023 Timeline
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Een 6-stappen programma om
de impact van uw huidige en toekomstige culturele programmatie te vergroten!
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INSPIRATION

DISCOVERY

LABO

XR MATCHING

MENTORING

SHOWCASE

25 AUGUSTUS

6-12-13 SEPTEMBER

5-6-7 OCTOBER

17-18-19 OCTOBER

8-15-22-29 NOVEMBER

16-19 FEBRUARI

ONLINE
3u

ON-SITE
3 dagen

ON-SITE
3 dagen

ON-SITE
1 à 3 dagen

ONLINE
4 x 2u

ON-SITE
1 à 3 dagen

OPLEIDING

CO-CREATIE

2022

AFSLUITING

2023

DE STAPPEN
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INSPIRATION

DISCOVERY

25 AUGUSTUS

6-12-13 SEPTEMBER

ONLINE
3u

ON-SITE
3 dagen

Opleiding
Een 360° verkenning van XR als instrument
voor bemiddeling, educatie en conservatie
van erfgoed.
Inspiration
→

Introductie Kickoff: Hoe kunnen opkomende technologieën
als hefbomen voor positieve verandering worden gebruikt?

→

Toegang tot de XR4heritage videomaterialen en het 2021
"Cultural Immersive Overview".

Discovery
→

Conferenties, rondetafels en keynotes onder leiding van een
panel van erkende experten om kennis te maken met het XR
jargon, best practices en het ontcijferen van de laatste trends
in experientieel toerisme en culturele innovatie.

→

Presentatie van inspirerende projecten en goede praktijken
die inspelen op de uitdagingen van de 4 CO-CREATIE
2022-workshops.

DE STAPPEN
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LABO

XR MATCHING

MENTORING

5-6-7 OCTOBER

17-18-19 OCTOBER

8-15-22-29 NOVEMBER

ON-SITE
3 dagen

ON-SITE
1 à 3 dagen

ONLINE
4 x 2u

Co-creatie
Deelneming aan 3 partnerevenementen
De deelnemers, verdeeld over 4 workshops, nemen deel aan de
bezinning en het ontwerp van verschillende bèta-ervaringen. Elk
experiment stelt hen in staat om bruggen te leggen met werelden
die zij niet kennen of begrijpen.

Labo
→

Hackathon Back To The Future, een duik in de metaverse met
jonge digitale talenten.

XR Matching
→

World Immersion Forum Stereopsia met internationale
producers inzake immersieve ervaringen voor
erfgoedverbetering.

Mentoring
→

Heritage-Lix wedstrijd XR4EUROPE met consultants in
storytelling, XR art/technical direction, business PPP en
intellectueel eigendom.

DE STAPPEN

6
SHOWCASE
16-19 FEBRUARI
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ON-SITE
1 à 3 dagen

Fygitale showcase
Een samenwerking met BRUSSELS
BRIGHT FESTIVAL om de Europese
hoofdstad te vestigen als het
hoofdkwartier voor culturele innovatie.
Een unieke gelegenheid om andere culturele
operatoren, producers, broadcasters en
investeerders die betrokken zijn bij de digitale
omvorming van het culturele aanbod te ontmoeten
en met elkaar te discussiëren.

Discovery tour
→

Tijdens het BRIGHT-festival zullen de deelnemers worden
uitgenodigd om de impact van de immersieve installaties,
voorgesteld door digitale kunstenaars en XR-producers die
ze tijdens de co-creatie-evenementen hebben ontmoet, te
testen en te evalueren.

Market
→

Een projectversneller om u bij te staan bij het opzetten van
publiek-private partnerschappen op Europese schaal.

Voor wie?
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Het programma THE LAB is gericht op
werkende professionelen in de culturele en
creatieve industrieën.
Doe mee als u een erfgoedvernieuwer bent in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federatie
Wallonië-Brussel - belast met :
→
→
→
→
→
→
→

het bewaren, de bemiddeling of de communicatie voor een
museum, een interpretatiecentrum of een historisch
monument,
het programmeren of artistiek leiden van een cultureel trefpunt
of evenement,
de digitale transformatie of innovatie binnen een instelling,
het valoriseren van de archieven van een publieke
media-dienst,
het culturele aanbod voor een recreatiegebied of toeristische
attractie,
de organisatie van een als immaterieel erfgoed erkend
evenement,
de toeristische aantrekkelijkheid of de instandhouding van het
erfgoed van een gemeente, een gebied of een beschermde
site...

Om de diversiteit en complementariteit van de 2022 Class te
waarborgen, kunnen slechts 2 werknemers/vertegenwoordigers
van dezelfde organisatie zich voor het programma inschrijven.

De 4 werkgroepen
Aan het einde van de opleiding (stappen 1 & 2) worden de deelnemers uitgenodigd
om deel te nemen aan één van de werkgroepen voor de 3 co-creatie stappen.
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De plaatsen zijn beperkt tot 8 deelnemers per groep.

A

B

C

D

IMMATERIEEL
ERFGOED
PLAYGROUND

SPATIO
-TEMPORAAL
CAPSULE

STUDIO OM ZICH
GESCHIEDENIS
EIGEN TE MAKEN

TOOLS
VOOR COLLECTIEVE
CURATIE

Transversale doelstelling: opsporen, testen en meewerken aan het ontwerp van XR-toestellen die de
HERITAGE kunnen omvormen tot inclusieve, aantrekkelijke, edutainment, duurzame en levensvatbare
phygitale ervaringen.

GROUP A
IMMATERIEEL
ERFGOED
PLAYGROUND

GROUP B
SPATIOTEMPORAAL
CAPSULE

Hoe kan een
seizoensevenement
worden omgevormd tot
een edutainmentervaring
het hele jaar door?

Klaar om te teleporteren?
Een werkgroep om in de
tijd te leren reizen en te
navigeren tussen oude en
toekomstige werelden.

Stel een speelplaats waar zowel
jong als oud virtueel kunnen
interageren met de poppen,
ﬁguranten en muzikanten van
een optocht, carnaval of andere
vorm van folkloristisch
evenement:
Trek een kostuum aan, bespeel
een instrument in een fanfare,
voer rituele gebaren uit (bv.
sinaasappels gooien), leer de
danspassen van een vrolijke
draaimolen, duelleer met een
reus of een draak...

Stel apparaten waarmee u het
water van een opgedroogde bron
onder uw voeten kunt laten
wegstromen, een verdwenen
monument kunt oprichten door
het in de werkelijkheid te plaatsen,
een maquette van een duizend
jaar oude stad tot leven kunt
wekken, thuis een ontmoeting met
een overledene kunt organiseren...
3D-modellen van de reële wereld
worden gebruikt als basis voor
verschillende immersieve
ervaringen: een loopspel, een
tentoonstelling, een
initiatiewandeling, enz.

GROUP C
STUDIO OM ZICH
GESCHIEDENIS
EIGEN TE MAKEN

GROUP D
TOOLS VOOR
COLLECTIEVE
CURATIE

Zin om de vergeten mensen
uit onze collectieve
geschiedenis zichtbaar te
maken? Zin om een stem te
geven aan vrouwen, Belgen
van allochtone afkomst,
slachtoffers van kolonisatie,
arbeiders...?

Zin om verticale curatie
achterwege te laten en een
cultureel aanbod te
ontwikkelen dat bij de
verwachtingen, waarden
en meervoudige
identiteiten van het publiek
aansluit?

Stel een machine waarmee iedereen
zijn stem of podium op
sleutelbeelden van onze collectieve
geschiedenis kan zetten. Stel een
fygitale quiz om de archieven vanuit
een nieuwe invalshoek te ontcijferen.
Een XR-studio waarin het publiek
beelden, geluiden en video's die
gewoonlijk onhoorbaar zijn, kan
bekijken, rangschikken en zich
toe-eigenen, en zo tot de verrijking en
de promotie van nieuwe
heldenﬁguren en eenmakende
verhalen kan bijdragen.

Stel een participatief systeem dat
gebruik maakt van collectieve
intelligentie om het publiek het
laatste woord te geven bij de
selectie van werken voor een
tentoonstelling, het ontwerp van
het parcours of de bijbehorende
playlist, enz.
Stel dat elke bezoeker kan
deelnemen aan de co-creatie van
een thematisch moodboard dat
toelaat de voorkeuren, de emoties
en de ideeënassociaties te
visualiseren die het Belgisch
erfgoed teweegbrengt in het
hoofd/hart van het publiek.

Testimonials
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THE LAB 2022
DEELNEMERS

Instellingen die deelnamen aan THE LAB
editie 2021 hebben voorrang voor de 2022
inschrijvingen.

“Dankzij de incubator The Lab ontstaan er nieuwe
perspectieven voor het erfgoed: nieuwe potentiële partners
vinden en innovatieve projecten ontwikkelen door
gemeenschappelijke waarden met zoveel mogelijk mensen te
delen.”
Pascale Ingelaere - Urban.brussels
Direction du Patrimoine Culturel
“Deelnemen aan het XR4heritage THE LAB programma heeft
me geholpen om het belang van samenwerking in te zien en
de noodzaak om professionelen uit een brede waaier van
vakgebieden in te zetten om een immersieve ervaring van
hoge kwaliteit te ontwikkelen.”
Elisabeth Gybels - ASBL Palais de Charles Quint
Classes du Patrimoine & de Citoyenneté

“U moet uw projecten openstellen voor alle potentiële
partners om de beschikbare middelen te vergroten en deze
projecten een maximale kans te geven om tot bloei te
komen.”
Emmanuel Angeli - Brussels Major Events

Tweede editie en al... geweldige resultaten!
In 2021, THE LAB :
→
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→
→
→

heeft 30 culturele en toeristische vernieuwers met digitale bemiddelingsinstrumenten vertrouwd
gemaakt,
heeft 100 XR-experts gemobiliseerd rond de erfgoedproblematiek van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest,
heeft de ontwikkeling van 5 XR-bemiddelingsconcepten en de promotie ervan bij talrijke
producenten, omroepen en investeerders ondersteund,
heeft de Belgische culturele innovatie internationaal gepromoot via zijn partnernetwerken in
Europa, Canada en Afrika.

Perspectieven en opportuniteiten
De belangrijkste data uit het verleden opnieuw bekijken
om onze overgangen voor morgen in vraag te stellen...
Aangezien verschillende grote Belgische en Europese culturele projecten
voor gepland 2023-2030 de nadruk willen leggen op de 19e eeuw en zijn
revoluties, zal de editie 2022 van THE LAB zich toespitsen op het erfgoed
dat verband houdt met de jaren 1830 tot 1910. Zo zullen de deelnemers
aan het einde van THE LAB in staat zijn om ambitieuze digitale strategieën
te ontwikkelen rond de grote huidige en toekomstige Belgische en
Europese culturele projecten.

1867
Sprong van
de Senne

1885
Annexatie van Congo
door koning Leopold
II van België

1830
Oprichting van
België

1835
1ste trein in
continentaal Europa

1890
Ontstaan van de Art
Nouveau

1895
Ontstaan van het Web
in Brussel
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Gratis toegang tot het programma
Voor culturele operatoren erkend door de FW-B en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest *
Om van de EARLY BIRD voordeel te genieten,
registreer vóór donderdag 23 juni 2022

Ik schrijf me in
* Na aanvaarding van uw kandidatuur

* De selectieprocedure voor kandidaten is tweetalig (Frans, Nederlands). De hoofdtaal van de opleiding is Frans. De begeleiders en coaches zijn drietalig (Frans, Nederlands, Engels) zodat de
deelnemers in de taal van hun keuze met de groep kunnen communiceren. Sprekers en internationale deskundigen zullen in het Engels spreken.

Contact :
Géraldine Bueken
contact@XR4heritage.com

