
 
 
 

                                       

 
PRESSEMELDING OG INVITASJON  

 

 
10.–14. juni er Oslo vertskap for 

European Heritage Congress   
 

 

 
Oslo, 1. juni 2015 – Hundrevis av kulturminneforkjempere fra hele Europa, inkludert profesjonelle, frivillige, 
beslutningstagere, partnere og interesserte, samles i Oslo fra 10. til 14. juni for å delta på «European Heritage 
Congress 2015». Europa Nostra, Europas ledende kulturminneorganisasjon, er vertskap for begivenheten som gir 
en god plattform for nettverks- og kunnskapsbygging. Her kan deltakerne møte sine likemenn, samarbeide og 
utveksle erfaringer og meninger om blant annet den seneste utviklingen i EUs og andre offentlige instansers politikk 
på kulturminnefeltet. Under kongressen vil Europa Nostra feire årets vinnere av EUs kulturminnepris / Europa Nostra- 
Awards (2015 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards), som ansees for å være Europas høyeste 
utmerkelse på feltet. Blant mange andre begivenheter skal resultatet av det europeiske samarbeidsprosjektet 
«Cultural Heritage Counts for Europe» presenteres. 
 
Media inviteres til å delta under kongressens høydepunkter:  
 
10. juni kl. 14.00–16.00: Møt unge håndverkere fra Norge og Europa på Universitetsplassen, Karl Johans gate 
Fra 7. til 14. juni vil unge håndverkere fra 21 land delta i en workshop om norsk byggetradisjon og håndverk i tre og 
mur. Deltakerne skal lage et grindbygg som skal reises på Universitetsplassen. Workshopen vil gi de unge 
håndverkerne praktisk erfaring i konservering og restaurering, bygningsmetoder og miljøutfordringer. Workshopen 
organiseres av Fortidsminneforeningen i samarbeid med Europa Nostra. Mer informasjon 
 
11. juni kl. 09.00–13.00: «Excellence Fair», Domus Academica, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 
Vinnerne av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Awards 2015 presenterer prosjektene under «the Excellence Fair». 
Blant de 28 vinnerne finner vi to norske prosjekter: Eidsvollsbygningen og Uthusprosjektet på Røros. More info 

 
11. juni kl. 18.00–20.00: Utdelingsseremoni for EUs kulturminnepris / Europa Nostra Awards, Oslo rådhus 
Vinnerne av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Awards 2015 hedres i en seremoni med flere prominente gjester. 
Syv av årets prisvinnere vil få en «Grand Prix», og det skal deles ut en publikumspris. 
Seremonien vil bli ledet av den verdenskjente operasangeren Plácido Domingo, som også er President i Europa 
Nostra, og Tibor Navracsics, EUs kommisær for utdanning, kultur, ungdom og sport. H.K.H. Kronprins Haakon 
vil være til stede og dele ut publikumsprisen. Oslos ordfører, Fabian Stang, og miljøvernminister Tine Sundtoft vil 
også være til stede for å ønske de 600 kulturminnearbeidere, frivillige og entusiaster fra hele Europa velkommen. 
Prisutdelingen vil bli fulgt av et sammensatt kunstnerisk og musikalsk program. I forkant av seremonien (kl. 17.15-
17.35) vil gjestene kunne oppleve en performance av det franske kompaniet G. Bistaki i Rådhusets borggård. 

Utdelingsseremoni/The European Heritage Awards Ceremony vil bli strømmet live på YouTube: Europa Nostra 

YouTube account. Mer informasjon 
 
12. juni kl. 09.30–13.00: Konferanse om «Cultural Heritage Counts for Europe», Domus Media, Universitetet i 
Oslo, Karl Johans gate 
Etter to års innsamling og analyse av erfaringsbasert forskning og case-studier vil betydningen av Europas kulturarv 
for økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige faktorer bli presentert av partnerne i prosjektet «Cultural Heritage 
Counts for Europe» (CHCFE). Konferansen er organisert av Europa Nostra, som fungerer som koordinator for 
CHCFEs samarbeidende partnere. CHCFE vil også presentere strategiske anbefalinger for at Europa skal kunne dra 
full nytte av kulturminnearvens mange muligheter. 
Blant deltakerne på konferansen finner vi prominente politiske profiler som EU-kommisær Navracsics, som 
representant for EU som har vært den viktigste bidragsyteren til CHCFE-prosjektet, og Vidar Helgesen, statsråd 
for EU- og EØS-saker, på vegne av Norges regjering som støtter arrangementet. 
Som avslutning på CHCFE-konferansen arrangerer Europa Nostra et cruise på Oslofjorden om bord på Christian 
Radich. Mer informasjon 
 
Vennligst registrer din deltakelse innen 8. juni ved å klikke på denne lenken. 
 
For forespørsler om intervju og andre spørsmål: 
 
Lars Elton, lars@elton.no, +47 93 28 19 43 
Joana Pinheiro, jp@europanostra.org, +31 70 302 40 55, +31 63 436 59 85  
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Bakgrunn 
 
Europa Nostra er et europeisk forbund av ikke-statlige (NGO) kulturminneorganisasjoner. Organisasjonen, som 
teller medlemmer fra 40 europeiske land, er som sivilsamfunnets representant opptatt av å bevare og fremme 
Europas kulturminner og kulturlandskap. Europa Nostra feirer fremragende innsats innen kulturminnearbeidet 
gjennom EUs kulturminnepriser / Europa Nostra Awards. Europa Nostra gjennomfører tiltak for å ta vare på Europas 
utsatte kulturminner, steder og landskap. I denne sammenheng er det spesiell grunn til å nevne programmet «De syv 
mest truede kulturminner i Europa», The 7 Most Endangered programme, som gjennomføres i samarbeid med 
European Investment Bank Institute. Organisasjonen bidrar også til Europeisk strategi og politikk innenfor 
kulturminnebevaring. Europa Nostra ble etablert i 1963, og er i dag anerkjent som det mest representative og 
innflytelsesrike nettverk for kulturminnebevaring i Europa. I 2014 mottok organisasjonen en EU-bevilgning fra 
programmet «Creative Europe» som støtte til Europa Nostras europeiske nettverksprosjekt «Mainstreaming 
Heritage». 
 
 
Mer informasjon finner du her:  
www.europanostra.org/oslo 
www.flickr.com/photos/europanostra 
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel 
Twitter: @europanostra   
 
 

 
European Heritage Congress 2015 / Partnere og støttespillere 
 
The European Heritage Congress 2015 støttes av flere norske offentlige og private organisasjoner. 
 
Med vennlig støtte og bidrag fra: 
Den europeiske unions program «Creative Europe»  
Oslo kommune 
European Investment Bank Institute 
Den europeiske unions delegasjon til Norge 
Riksantikvaren 
EEA and Norway Grants (EEA = EØS) 
Utenriksdepartementet 
Norges UNESCO-kommisjon 
Kulturrådet / Arts Council Norway 
Statsbygg 
 
Kongressens medarrangører: 
Europa Nostra Norway  
Fortidsminneforeningen  
 
Kongressens partnere: 
Bergesenstiftelsen 
A. G. Leventis Foundation 
Bertelsmann 
 
Kongressens støttespillere: 
Stiftelsen Fritt Ord 
Stiftelsen Kjell Holm  
Lucy Høegh Stiftelse 
 
Kongressens assosierte støttespillere: 
Stiftelsen UNI 
Universitetet i Oslo  
 
Spesiell takk til: 
Norsk Folkemuseum 
Frammuseet 
Thon Hotels 
Nationaltheatret 
Stiftelsen Tjuvholmen 
Anthon B Nielsen AS 
UiO Kulturhistorisk Museum  
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