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Cultuurpaden
R(h)eiderland
Cultuurhistorische routes in
Oost-Friesland en Groningen

Geachte mevrouw, geachte heer,
Dank voor uw belangstelling voor de grensoverschrijdende regio R(h)eiderland.
Het boek Kulturwege/Cultuurpaden in Oost-Friesland en Groningen zien wij als een
voorbeeld voor andere cultuurhistorische routes in de regio van de Ostfriesische Landschaft
en de provincie Groningen. Het werd in het Duits en in het Nederlands geschreven en, om u
zo dicht mogelijk bij de plaatselijke cultuur te brengen, zijn we in de documentaire film zoveel
mogelijk uitgegaan van lokale dialecten. Deze worden in het Duits of in het Nederlands
ondertiteld. Met deze uitgave hebben we geprobeerd de cultuur, de geschiedenis en
archeologie in samenhang te presenteren.
Wij willen graag uw mening over deze uitgave horen en stellen het op prijs als u op bijgaand
vragenformulier aangeeft of u het boek en de documentaire film ook in de andere regio’s zou
willen zien verschijnen. Zo is de film nu op dvd verschenen, maar in de toekomst zou dit ook
via het Internet of als programma op de smartphone of tablet-computer kunnen worden
bekeken.
Wij willen u verzoeken om het vragenformulier per post te sturen naar:
Ostfriesische Landschaft,
Georgswall 1 – 5, D-26603, Aurich Duitsland.
U kunt tevens mailen naar olaf@ostfriesischelandschaft.de met als onderwerp: ‘Kulturwege’.
Onder de inzenders worden vijf exemplaren verloot van het boek ‘ Windgesang, Orgeln,
Wind und Verwandte’ van Uda von der Nahmer. De verloting sluit op 31 december 2011.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,

Jan F. Kegler
(Leiter des archäologischen Forschungsinstitutes der Ostfriesischen Landschaft)

   
    
   

Vragenlijst
1 Wat vindt u van de uitgave Kulturwege/Cultuurpaden?

Zeer goed

Goed

Gemiddeld

Matig

Slecht

Gemiddeld

Matig

Slecht

2 En wat vindt u van de structuur?

Zeer goed

Goed

3 De routebeschrijvingen zijn bewust eenvoudig gehouden. Zijn ze voor u nauwkeurig genoeg?

Ja, de beschrijvingen zijn voldoende
Ja, maar het mag iets uitgebreider
Nee, het is niet mogelijk de route te volgen

4 Heeft u het idee bij de beschreven locaties voldoende geïnformeerd te zijn over de cultuurhistorie van de

streek en de geschiedenis van het landschap?

Ja, de beschrijvingen zijn voldoende
Ja, maar het mag iets uitgebreider
Nee, ik zou er meer willen weten

5 Is de documentaire film op dvd een zinvolle aanvulling om meer van de regio te proeven?

Ja, een ﬁlm brengt de ‘aural history’ dichterbij
Het is een leuke toevoeging, maar het is niet noodzakelijk
Nee, de tekst is voldoende

6 Welke prijs zou u in de winkel maximaal willen betalen voor de routegids?

10 tot 15 Euro

15 tot 20 Euro

20 tot 25 Euro

25 tot 30 Euro

7 Moeten er ook andere regio’s in Oost-Friesland en Groningen aan deze reeks worden toegevoegd?

Ja
Nee
Geen mening

8 Indien u aanvullende opmerkingen heeft, deze graag hieronder vermelden.

