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Internationale conferentie voor inheemse talen gepland voor juni in 
British Columbia 

Bijeenkomst georganiseerd door en voor de inheemse bevolking ter ondersteuning van 
best practices voor taalrevitalisatie 

BRENTWOOD BAY, British Columbia--(BUSINESS WIRE)-- Ter viering van het 
Internationale Jaar van de Inheemse Talen van de Verenigde Naties 2019, organiseren 
de Culturele Stichting van de Eerste Volkeren (FPCF) en de Culturele Raad van de 
Eerste Volkeren (FPCC), in samenwerking met de Canadese UNESCO Commissie, 
een grote internationale conferentie over revitalisatie van inheemse talen in British 
Columbia deze zomer. 

WAT:   De HELISET TŦE SḰÁL – ‘Let the Languages Live’ – 2019 Internationale 
Conferentie over Inheemse Talen zal inheemse leiders en taalexperts, 
sprekers, studenten en pleitbezorgers van over de hele wereld bij elkaar 
brengen om expertise op het gebied van terugclaiming, revitalisering en 
onderhoud van inheemse talen te vieren, te eren en te delen en om meer te 
weten te komen over succesvolle taalprojecten in BC. Het doel van de 
conferentie is om de deelnemers praktische vaardigheden en kennis aan te 
reiken ter ondersteuning van het werk voor de revitalisatie van inheemse 
talen dat zij leiden in hun gemeenschappen en organisaties. 

  
WANNEER: 

 
24 t/m 26 juni 2019 

  
WAAR: 

 
Victoria Conference Centre in Victoria, B.C., Canada 

  
HOOGTEPUNTEN: 

 
De conferentie biedt meerdere workshops, waaronder praktische training in 
onderdompelings-, archiverings- en documentatietechnieken voor 
inheemse talen; taalbeleid en -wetgeving; planning van programma's voor 
taalrevitalisatie; modellen voor taalrevitalisatie en -educatie; taal en 
technologie; en verhalen vertellen. 

De Verenigde Naties verklaarden 2019 als het Jaar van de Inheemse Talen als een 
belangrijk mechanisme om de internationale aandacht te vestigen op het kritieke verlies 
van inheemse talen en op de dringende noodzaak om dringende en gecoördineerde 
actie op nationaal en internationaal niveau te beschermen, te revitaliseren, te 
bevorderen en te mobiliseren voor de bescherming van deze talen. 

Inheemse talen over de hele wereld blijven in een alarmerend tempo verdwijnen. 
Ongeveer 40 procent van de geschatte 6.700 talen die over de hele wereld worden 
gesproken, dreigen te verdwijnen. Het feit dat de meeste van deze inheemse talen zijn, 
brengt de culturen en kennissystemen waartoe zij behoren in gevaar. 

http://www.businesswire.com/
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Voor meer informatie over: 

• HELISET TŦE SḰÁL - ‘Let the Languages Live’-conferentie 

o ga naar de conferentiewebsite: fpcflanguageconference.com 

o lees het persbericht over de aankondiging van de 
conferentie: https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123
316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-
_english.pdf 

• • UNESCO Internationaal Jaar van de Inheemse Talen, ga naar: en.iyil2019.org 

Over de Culturale Stichting van de Eerste Volkeren: 

De Culturale Stichting van de Eerste Volkeren is een door de Eerste Naties geleide 
non-profit liefdadigheidsorganisatie die de basisinspanningen ondersteunt om inheemse 
kunst, talen en culturen te revitaliseren die uniek zijn voor British Columbia, Canada. Ga 
voor meer informatie naar: fpcf.ca 

Over de Culturele Raad van de Eerste Volkeren: 

De Culturele Raad van de Eerste Volkeren is een door de Eerste Naties geleide 
provinciale overheidsinstelling met een mandaat om de revitalisatie van inheemse talen, 
kunst, culturen en erfgoed in British Columbia, Canada te ondersteunen. Ga voor meer 
informatie naar: fpcc.ca 

Over de Canadese UNESCO Commissie: 

De Canadese UNESCO Commissie verbindt Canadezen met het werk van UNESCO, 
de educatieve, wetenschappelijke en culturele organisatie van de Verenigde Naties. Ga 
voor meer informatie naar: ccunesco.ca 

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts 
als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als 
enige rechtsgeldig is. 

Contacts 
Alex Russell 
Communications Advisor 
Culturele Stichting van de Eerste Volkeren (FPCF) 
604-562-9262 
alex@russellstrategy.com 
 
Media die media-accreditatie voor dit evenement wensen te verkrijgen, kunnen contact 
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opnemen met: 
media@fpcflanguageconference.com 

 
 
Source: First Peoples’ Cultural Foundation and First Peoples’ Cultural Council 

 
View this news release and multimedia online at: 
http://www.businesswire.com/news/home/20190221005763/nl 
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