Verering, Vernieling en Viering

1919 - 2019 – Viering vondst
Domschatten 100 jaar geleden

Muurschildering kapel Van Avesnes. Foto: Wim van der Ende

Programmaonderdelen:
* Poëziewedstrijd
* Zomerexpo
* Publiekssymposium
* Culturele Zondag Alles Kids

Altaarretabel kapel Van Arkel. Foto: Wim van der Ende
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1919 - 2019 Viering vondst
muurschildering en altaarretabel

Dit jaar vieren we dat 100 jaar
geleden - in september 1919 - bij een
grote kerkrestauratie twee zeldzame
religieuze kunstwerken - een muurschildering en een altaarretabel zijn teruggevonden achter muren.
Deze waren ervoor gezet in 1586,
in de tijd van de Reformatie.

Poëziewedstrijd
Tevoorschijn

*

Deze verjaardag vieren we onder meer met
een poëziewedstrijd. Iedereen is van harte
uitgenodigd een gedicht te schrijven over de
teruggevonden kunstwerken. Een deskundige
jury zal de ingezonden gedichten beoordelen.
De winnaars ontvangen een cadeaubon die
zij kunnen besteden in de DomShop.
Ook kunnen zij hun gedichten voordragen
op het symposium over de kunstwerken
op zondagmiddag 13 oktober.
Insturen kan tot 31 augustus 2019 naar
poezie@domkerk.nl. Op de website van
de Domkerk staat het reglement.

Zomerexpo Verering,
Vernieling en Viering

*

De muurschildering in de kapel van Guy
van Avesnes en het gepolychromeerde altaarretabel in de kapel van Jan van Arkel zullen
tijdens de zomertentoonstelling 2019 in
de Domkerk centraal staan. De twee kunstwerken hebben een rijke en fascinerende
geschiedenis.

Publiekssymposium
Verering, Vernieling
en Viering

*

Tijdens een symposium op zondag 13
oktober zijn er drie lezingen over de kunstwerken zelf en over hoe die zijn verborgen
en weer teruggevonden. Er klinkt muziek
van de componist Jacob Obrecht, uit de tijd
waarin de teruggevonden kunstwerken
ontstonden. En die middag is ook de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd Tevoorschijn.
DomCafé en DomShop zijn geopend.

Culturele Zondag
Alles Kids

*

De Culturele Zondag Alles Kids op
20 oktober heeft als thema Perspectief.
Het programma van de Domkerk sluit
hierbij aan en staat ook in het teken
van de ontdekking van muurschildering
en altaarretabel.
Tijdens de Culturele Zondag kunnen
kinderen zelf een ontdekking doen.
Het programma biedt rondleidingen,
verhalen en creatieve workshops voor
het hele gezin. Wat zie je zelf en wat
ziet de ander?
DomCafé en DomShop zijn geopend.

Informatie:
www.domkerk.nl
@citypastoraatdomkerk.nl

