NYHEDSBREV

WaVE har fokus på at forbedre regionale og lokale politikker, så de bedre kan
støtte udviklingen af sammenhængende og stedstilpasset brug af kulturarven ved
vandet i menneskabte sammenhænge.

www.interregeurope.eu/wave/

”

Det var en stor oplevelse for WaVE-partnerne, at vi endelig
kunne mødes i Ravenna i november, efter at vi i så mange
måneder havde været henvist til onlinemøder, og der kunne
dele vores fremskridt med hinanden! Siden da er der lavet
film nr. to, et manifest om de foreløbige resultater er
skrevet, og de foreløbige action plans har modtaget
positiv respons fra the Interreg Secretariat. Nu, hvor
pilotprojekter og actions plans snart er klar, nærmer fase 1
sig sin afslutning. Handlingerne fra planerne er allerede
igangsat eller under forberedelse. Vores produktive og
frugtbare samarbejde er på vej mod fase 2: implementering
og monitorering af de ambitiøse handlinger. På trods af
Covid-begrænsningerne er dette projekt en sand fornøjelse
for alle involverede, og det stimulerende samarbejde har
allerede fået uventede resultater i de forskellige regioner og
byer. Vi håber, at læserne af dette nyhedsbrev vil fornemme
vores entusiasme i præsentationen af vores resultater, og at
disse vil være med til at fremme forståelse af den stærke
betydning af vand og vandets fysiske kulturarv.

”

Hans Thoolen, Urbanist, projektleder, WaVE

MØDE I RAVENNA

Partnermøde i Ravenna
Efter mere end et års onlinemøder blev det endelig muligt at mødes ansigt til ansigt i de skønne
omgivelser i byen Ravenna i Italien. Partnerne mødtes over to dage og brugte tiden til
sammenligninger, opdateringer og besøg på udvalgte kulturarvsdestinationer ved vand.

Læs den fulde artikel
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PROJEKTVIDEOER

WaVE Video #1
Hvilke skridt ledte os til udviklingen af vores actions plans? Se et sammendrag af projektets
milepæle.

Se Video #1

WaVE Video #2
WaVE-rejsen genfortalt af deltagerne selv: stakeholders, good practices og action plans.

Se Video #2
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ISTER-GRANUM PILOT ACTION
RESULTATER

Vores fortid er vores fremtid!
Ister-Granums Pilot Action er dedikeret til at teste handlinger, der skal øge kulturarvsværdien i udvalgte
bebyggelser i regionen. Det indbefatter iværksættelsen af forskning til forståelse af fysisk og immateriel
vandrelateret kulturarv med et særligt fokus på traditionelle vandrelaterede erhverv og fortællinger. Vi
skaber tematiske ruter i disse områder og tilføjer storytelling.
Lad os tage et nærmere kig på resultaterne af denne Pilot Action!

Læs hele artiklen
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RAVENNA PILOT ACTION RESULTATER

En effektiv vandrelateret storytelling med 3D-mapping og droner
En virtuel tur til nogle af de ikoniske steder i de vandrelaterede kulturmiljøer.
Ravenna’s Pilot Action har til formål at promovere området med en storytelling, der samler innovative
digitale teknologier og droneoptagelser. Den virtuelle tur er opdelt i forskellige valgmuligheder og giver
mulighed for at udforske nogle af de mest værdifulde skatte i Ravenna, "byen ved vandet", og for at
besøge Classis museet i en 3D-udgave.

Læs hele artiklen
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ACTION PLANS

Action plans: Partnernes egne ord
Vi interviewede partnerne om deres action plans. Mål, udfordringer og resultater, der allerede er opnået.

RAVENNA
3 vandrelaterede områder, 3 handlinger og en pilot action om at
teste drone mapping og 3D virtuel præsentation…

Læs interviewet

ALICANTE
Vandrelateret kulturarv som en miljømæssig og
socioøkonomisk vækstfaktor for provinsen Alicante…

Læs interviewet

AARHUS
Fremtidsvisionen for vandrelateret kulturarv i Aarhus går
gennem en kommunikationsmetode med vægt på
storytelling…
Læs interviewet

ISTER-GRANUM
I 2030 skal de vandrelaterede kulturmiljøer ved Ister-Granum
EGTC være redskaber til at genskabe folks forbindelse til
vandet…
Læs interviewet

BREDA
Iværksætter politikker med en klar og økosystemisk vision om
betydningen af vandrelaterede kulturarvsområder og deres
gensidige forhold for den omfattende transformation af City…
Læs interviewet
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WAVE MANIFEST

WaVE Manifest om fremtiden for kulturarven ved vandet
Den første fase af WaVE-projektet er afsluttet med et manifest med praktiske retningslinjer og
formål for at give den vandrelaterede kulturarv en ny plads i bymæssig og regional udvikling.
I dokumentet tager University of Delft udgangspunkt i erfaringerne fra WaVE-projektet og dets fem
områder – Breda, Alicante, Aarhus, Ravenna o g Ister-Granum Euroregion. Det fremhæver
konklusioner om potentialet ved vandrelateret kulturarv i henseende til at trække økosystemisk
bymæssige og regionale transformationer og til at trække stregerne op til et manifest om fremtiden
for denne kulturarv…

Læs WaVE Manifestet
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HVAD NU?

Fase 1 i projektet er afsluttet. Partnerne har færdiggjort deres Action Plans, blandt andet
takket være peer review-sessionen afholdt i Ravenna.
Fase 2 vil fokusere på implementeringen og monitoreringen af de enkelte Action Plans
per region i overensstemmelse med forventningerne fra Interreg-programmet.
#staytuned!

***
Municipality of Breda
Breda is a sparkling and historical city in the south of the Netherlands with around 183.000
inhabitants.

Municipality of Aarhus
Aarhus is the second largest city of Denmark with 350.000 inhabitants. It is situated by the Bay
of Aarhus and has a large contingent of universities and students.

Municipality of Ravenna
Ravenna is an art and history lover’s dream in the North of Italy.
Its extensive mosaics are renowed worldwide as well as its sandy beaches and its port.

Ister-Granum European Grouping for Territorial Cooperation
Ltd
Ister-Granum EGTC includes 42 Hungarian and 40 Slovak municipalities. Its main goal is to
implement joint cross-boarder strategies related to culture and tourism.

Provincial Council of Alicante
Alicante is a coastal province in the Southeast of Spain. Its sand beaches, coves, mountain
routes and gorgeous sunny weather attract lots of visitors all year long.

Delft University of Technologies
A leading Dutch university providing solutions to urgent societal challenges through science,
design and technology.

Certimac
Certimac promotes innovation in the energy and materials sector by offering laboratory
analysis, industrial research and specialist consulancy services.

www.interregeurope.eu/wave/

