Uitleendienst Kempens Karakter
CATALOGUS

Kempens Karakter
Nederrij 135
2200 Herentals
info@kempenskarakter.be
014 21 97 00

0

Inhoudsopgave
Praktisch ....................................................................................................................2
Multimedia ..................................................................................................................3
Educatieve pakketten ................................................................................................8
Tentoonstellingsmateriaal ........................................................................................9
Kant-en-klare tentoonstellingen ............................................................................. 11

1

Praktisch
Voor wie is onze uitleendienst?
De erfgoedcel leent kosteloos materiaal uit aan erfgoedorganisaties en particulieren die het
erfgoed van de regio (Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout,
Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar) willen documenteren, onderzoeken of
ontsluiten. Het materiaal wordt niet uitgeleend voor activiteiten met een commercieel doel of
voor projecten die geen verband houden met erfgoed van de regio van Kempens Karakter.

Hoe werkt het?
Als je iets wil uitlenen, lees dan eerst het uitleenreglement door. Via de website kan je
vervolgens het materiaal dat je wil uitlenen selecteren en aanvragen. Je kan ook
rechtstreeks contact opnemen met elke@kempenskarakter.be of 014 21 39 00 – 0485 58 69
45. Vervolgens zal een uitleenovereenkomst opgesteld worden.
Zowel het reglement als de overeenkomst zijn te raadplegen op onze website:
https://www.kempenskarakter.be/ondersteuning-erfgoed/logistiek/
Het gebruik van het materiaal is volledig kosteloos, maar je staat zelf in voor het vervoer en
de verpakking ervan.

Vragen en contact
Zit je nog met vragen? Dan kan je terecht bij onze collega Elke: elke@kempenskarakter.be
of 014 21 39 00 – 0485 58 69 45.
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Multimedia
Projector Optoma
✓ In draagtas
✓ Met afstandsbediening
✓ Geschikt voor laptop met HDMI- of
VGA-ingang
✓ Voedingskabel
✓ Lensdop
✓ HDMI-HDMI kabel
✓ VGA-VGA kabel
✓ Opzetstuk VGA → HDMI
✓ Optioneel met verstelbaar
projectietafeltje
Serienummer Q72J640AAAAAC0678

Projectiescherm
✓ Oprolbaar projectiescherm

Kensington SI600 draadloze presentatiehulp
✓ Met usb-stick (zit in het apparaat)
✓ 2 AAA-batterijen
✓ Met laserpointer
✓ Bedien je PowerPoint van op afstand
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Solid State Recorder Marantz Professional PMD 670
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Op voorraad: 2 stuks
In draagtas
Tafelmicrofoon MPC 66
Opzetstuk microfoon
Draagriem
Voedingskabel
USB-kabel
Handleiding (extra instructies??)
Geheugenkaart 2.0 GB
Alternatieve batterijlader (6x AAbatterijen)

Serienummer A1060711000362

Transcriptiepedaal Digital Dictation
✓ Hou je handen vrij om zonder
onderbreking te typen of dicteren
✓ Sneller en nauwkeuriger werken
door met je voet audiobestanden af
te spelen en te pauzeren.
✓ USB-kabel
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Fototoestel Canon Power Shot S110
✓
✓
✓
✓

Batterijlader
Hoes (optioneel)
Audiokabel
Handleiding
✓ Geheugenkaart 16 GB (optioneel)

Mobiele fotostudio
✓ Grijze of witte achtergrond op rol
✓ Bijgeleverde houders
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Sony Digital HD Video Camera Recorder
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Serienummer HXR – MC2000EIMC1500P

Handleiding camera
Handleiding flitslamp
Libec Statief
Draagtas camera
Draagtas statief

Onderdelen Camera Recorder

✓ Laadstation batterij +
opzetstuk

✓ Batterij groot

✓ Batterij klein x2

✓ Hoofdtelefoon Sony

✓ Monteerbare
microfoonhouder mét
handgreep + zonder
handgreep
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✓ Microfoon

✓ Monteerbare LED-lamp

✓ Tussenstuk voor montage
lamp

✓ Kabel USB - USBmini

✓ Adapter Sony

✓ A/V kabel
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Educatieve pakketten
Educatieve koffer: de Erfgoedkrak
✓ Aantal op voorraad: 1
✓ Geschikt voor klas 5 en 6 lager onderwijs.
✓ Afgestemd op de eindtermen van het
basisonderwijs
✓ Een heldere handleiding loodst je door de
verschillende onderdelen.
✓ Het volledige pakket zit gebruiksklaar in
een handige koffer.
✓ De erfgoedkrak is ontwikkeld om kinderen
te laten kennismaken met erfgoed. Het
pakket leidt de leerlingen op een speelse
manier naar een definitie van erfgoed via
creatieve opdrachten.
✓ De inhoud van het spel bevat een
duidelijke regionale component
✓

Het pakket bestaat uit drie modules, te
gebruiken naargelang voorkeur en
beschikbare tijd.

✓

Een medewerker van Kempens Karakter
komt gratis 1 uur het spel begeleiden.

Vossenpak (er was eens…of toch niet)
✓ Aantal op voorraad: 2
✓ Maat M- L
✓ Het vossenpak werd oorspronkelijk
gebruikt bij kinderwandelingen, gebaseerd
op verhalen uit het boek ‘Er was eens… of
toch niet’. Je kan het echter ook uitlenen
voor je eigen project.
✓

Opmerking: Na gebruik laat je het pak
droogkuisen.
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Tentoonstellingsmateriaal
Sokkels
Materiaal: Multiplex populier 18 mm
Afmetingen: 700mm (h) x 600mm (b) x 600mm (d)
Aantal op voorraad: 10
Verpakking: Bij het ophalen, vervoeren, in- en uitladen
van de sokkels dien je deze goed af te dekken met de
bijgeleverde verhuisdekens.

Stolpen
Materiaal: Plexiglas
Afmetingen: 500mm (h) x 500mm (b) x 500mm (d)
Aantal op voorraad:
Verpakking: Bij het ophalen, vervoeren, in- en uitladen
van de stolpen dien je deze goed en volledig in te pakken
met bubbelplastic. Plak bij het inpakken geen plakband
rechtstreeks op het plexiglas.

Tentoonstellingsverlichting
✓ Geleverd in curverbox
✓ Ledverlichting
✓ Hoogwaardige marmeren voeten
✓ Kunnen ook als hangspot gebruikt worden
✓ Met stopcontact
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Filmzuilen
✓ Aantal op voorraad: 3
✓ Grijs of hout
✓ Scherm
✓ 2 luistertelefoons
✓ Tweedelig (boven- en onderstuk)

✓

Opmerking: het beeldmateriaal
moet min. 1 week op voorhand
bezorgd worden via usb-stick of
WeTransfer aan Kempens Karakter.
Wij zetten het beeldmateriaal klaar
op de filmzuil.

✓

In stopcontact pluggen en
automatisch laten afspelen
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Kant- en-klaar tentoonstellingen
Tentoonstelling ‘Hemel op Aarde’
✓ Van deze tentoonstelling bestaan 5 uitleenbare
varianten, die het religieus erfgoed van Herentals,
Vorselaar, Herenthout, Grobbendonk en Lille
bespreken.
✓ Voor een pdf-bestand van de beschikbare panelen en
fiches, contacteer charlotte@kempenskarakter.be
✓ De tentoonstelling bestaat uit:
➢

panelen van 2m x 1m, voor – en achterkant
bedrukt

✓ De panelen dienen in betonnen paneelvoeten
geplaatst te worden. Die zijn ook via Kempens
Karakter te verkrijgen.
✓ Plaatsing en vervoer moet je zelf regelen, eventueel
via de technische dienst van je stad of gemeente.
✓ Opmerking: Bij het ophalen, vervoeren, in- en
uitladen van de panelen verpak je ze per 3 in
bubbelplastic. Plak bij het inpakken geen plakband
rechtstreeks op het paneel.

Tentoonstelling: woonwagenbewoners in Herentals
✓ Compacte tentoonstelling over de
woonwagenbewoners in Herentals
✓ Bestaat uit 6 roll-up banners
o
o
o
o
o
o
o

Elke banner bespreekt een ander thema:
Hoe wonen ze?
Wie zijn ze?
Beroepen
Tradities
Traject erfgoed
Quotes

✓ De banners zitten elk apart in een draagzak en
kunnen makkelijk in- en uitgeklapt worden.
✓ De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking
met het Minderhedenforum vzw.
✓ Voor meer info over de tentoonstelling kan u terecht
bij charlotte@kempenskarakter.be
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