Cursus
Leer mij Salland kennen!

Al voor de
11e keer!

6 avonden in voorjaar 2019 over:
• geschiedenis
• (agro)economie
• kunst en streektaal
• landschap en geologie

• havezaten
• dorpsgemeenschappen
• religie
• duurzaamheid

	
Foto’s: Harry Hulman, Diny Meijerink, Fokke Linssen, Wim Odé (School van Frieswijk),
IJssellandschap, Salland Marketing en IJsselacademie (dialectboekenlegger).

Een cursus van zes avonden over Salland als geografisch gebied èn als culturele eenheid.
Bestemd voor nieuwe en ’oude’ inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.
Twaalf deskundige docenten vertellen u zowel algemeen als meer in detail, over de thema’s
geschiedenis, economie, cultuur en taal, duurzaamheid, dorpen, religie en landgoederen.
Met dagexcursie door Salland!

Locaties overal in Salland
Elke cursusavond vindt plaats op een locatie die past bij het thema. Zo wordt bijvoorbeeld
geschiedenis en trends in economie gegeven in het informatiecentrum IJssel Den Nul.
Over geologie en Sallandse landgoederen hoort u alles in Kasteel de Haere in Olst.
De onderwerpen sociologie en dorpsgemeenschappen zijn in het kleine Loo Bathmen
en de thema’s (agro)economie en duurzaamheid wordt besproken in het
Aardehuisproject in Olst. Het Geert Grootehuis in Deventer is de locatie voor de
onderwerpen religie en archeologie. De cursus wordt afgesloten in Luttenberg
met de onderwerpen kunst en streektaal.

elden

a
kaste, talteren
aa gaanze, aaien
ä
bäkkien, kärke
ää määr, määkt
e
ledder, nekke
èè dèènken, gè
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ae tael, glaezen
(kop v. Ov.)
i
lippen, dikke
ee eerappels, sk
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ö
grös, pöttien
öö vööl, möölti
en
o
pompe, klokke
oo groot, boom
ao baos, skaop
u
bulte, rugge
eu eufd, kneupie
n
uu sluus, bezu
uk
ie bliede, krieg
en
oe stoel, koeke
i’j ni’j, spi’je
ei geite, mein
se
ui fluite, skuiere
n
ou vrouwe, touw
gien
au blauw, flauw

Mèt dagexcursie door Salland

Wat is het?

Spellingsveurbe

Zes cursusavonden
(inclusief excursie en lunch):
€ 150,00 pp.
Data
Maandag 11, 18 en 25 maart en
1, 8 en 15 april van 19.30 tot 22.00 uur.
Excursie op zaterdag 13 april van
10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Aanmelden
info@ijssellandschap.nl of 0570-635955,
o.v.v. Cursus LMSK 2019 en uw naam,
adres en telefoonnummer.

Organisatie:
Werkgroep ‘Leer mij Salland kennen’,
IJssellandschap, Leader De Kracht van Salland

Zie ook www.ijssellandschap.nl

Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

