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Geschiedenis
kleurt
vandaag

Voor geschiedschrijving die ook over jou gaat.

www.memoiresbureau.nl

Marowijnestraat 103 9715 RB, Groningen

Stichting Memoiresbureau
wil daarom een inclusieve
geschiedenis
beschikbaar
maken door lezingen en
workshops te organiseren.
Ook helpen wij om je eigen
levensverhaal te schrijven en
door te geven.

Stichting Memoiresbureau

Het verleden is een
belangrijk deel van onze
identiteit. Wie het heden wil
begrijpen, moet het verleden
kennen.

Dus wat gaan we doen?
Geschiedenissen die over iedereen gaan, moeten ook
aan iedereen verteld worden. Daarom verzorgen wij
lezingen, events, lespakketten en workshops waarin het
verleden wordt verteld met aandacht voor diversiteit.
Wij komen graag naar jouw event om een vrolijke en
interactieve lezing te verzorgen.

Een persoonlijk verhaal
Het lijkt soms wel alsof mensen niet meer weten wat
'onze' geschiedenis is. En wie is die ‘onze’ dan? Over
wie gaan de verhalen in de geschiedenisboeken
eigenlijk? Wij vinden dat geschiedenis over iedereen
moet gaan. Want als je vandaag wilt begrijpen, moet
je op zoek gaan naar gisteren.

Ontdek jouw privileges in een Kruispuntenworkshop.
Analyseer een 19de en 21e eeuws debat met onze
zwakke-sekse-bingo. Leer over de slavernij met een
lezing en stadswandeling. Wij brengen het verleden
met enthousiasme naar de mensen.
"Een heel enthousiaste presentatie met
verrassende weetjes. Wij gaan jullie zeker
aanbevelen, ." — Provincie Drenthe

Deskundige historici voor jou

Stichting Memoiresbureau wil daarom inclusieve
geschiedenis promoten in het politieke en
maatschappelijk veld. Niet alleen gender en etniciteit,
maar ook de economische en sociale verschillen,
religieuze kleur, huidskleur, en seksualiteit,
gezondheid en migratieachtergronden zijn onze
speerpunten.

Voor een goed historisch verhaal roep je de hulp in
van ervaren historici. En dat is dankzij
Memoiresbureau nu een stuk eenvoudiger geworden.
De geschiedkundigen die bij ons zijn aangesloten zijn
onder andere gespecialiseerd in vrouwengeschiedenis,
genderstudies, politieke cultuur, regionale geschiedenis,
life writing, bedrijfsgeschiedenis, migratiegeschiedenis,
sociale geschiedenis en militaire geschiedenis.

En jouw eigen verhaal?

"Zo zie je maar hoe relevant het nog is.”
— bezoeker provincie Noordenveld

Geschiedenis is een belangrijk deel van je
identiteitsvorming. Wie jij bent geef je weer in jouw
levensverhaal. En in jouw verhaal weerklinken de
ervaringen van je voorouders. Wij helpen om jouw
persoonlijke verhaal in een historische context te
plaatsen.
Wij willen niet enkel het bestaande verleden
aanvullen; wij willen nieuwe perspectieven!

Onze producten in het kort
•

Historische lezingen en workshops

•

Ghost-writers voor autobiografieën.

•

Schrijfcursussen en workshops

•

Jubileumboeken en bedrijfsbiografieën.

Word ook klant
Heeft u een lezing van ons gezien en bent u enthousiast
geworden? Zoekt u een toegankelijke, informatieve
workshop voor uw medewerkers? Of wilt u uw
levensverhaal laten schrijven door iemand die uw
verhaal echt hoort? Kies voor diversiteit; kies voor de
historici van Memoiresbureau!

Neem vandaag nog contact op
Memoiresbureau is een laagdrempelige manier om uw
event kleur te geven met een professionele lezing, en om
uw autobiografie all-round te maken. Aarzel niet, en bel
ons vandaag nog voor een afspraak.

Memoiresbureau werkt samen met:

Contact
Stichting Memoiresbureau
Marowijnestraat 103
9715 RB Groningen
06 426 602 94
info@memoiresbureau.nl
www.memoiresbureau.nl

