
KOPEREN PASSER

CIub 89 Tienen

Tienen, 10-01-2011

Beste,

Op vrijdag 11 februari is het zoyeÍ: onze maidentripl Wij bezoeken in Gent de pas schitterend
gerestaureerde §lnt-Ni$agskerk en daarna in het M.S.K./S.M.A.K. de tentoonstelling "Ensor en de
hedendtasse kunst". Omdat onze groep nog te klein is om een bus te huren, maken wij deze uitstap per
trein. De bezitters van een 65+ kaaït betalen hiervoor 5.20 €. (kaart niet vergetenl); de volle prijs bedraagt
27,q0 € (event. met kortingskaart 50 %, BGJG... : 14,40 €).

Programma

Vanaf 8.30 uur verzamelen op Stationsplein-ingang wachtzaal (bij slecht weer binnen). Korte
kennismaking; treinkamtjes kopen.

09.04 uur: vertrek Tienen station
10.45 uur: aankomst Gent Sint-Pieters
I 1. 15 uur: bezoek Siat-Niklaaskerk
12.30 uur: middagrnaat
14.00 uur geleid bezoek aan Ensor ./,l,io
16.00 uur: einde bezoek /é.ov
17.57 uur: vertrek Gent Sint-Pieters
19.11 uur: aankomst Tienen

Voor de tentoonstellinp betaalt ieder individueel, d.w.z. 9 € pp of 6.50 € voor houders van een lidkaart
(65+, Touring, Knack... ). De gids kost 75 €; dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers.

Voor het middaeqaal zoeken \À/e een goedkoop, maar toch degelijk restaurant in de buurt van de Sint-
Niklaaskerk; ook hier betaalt ieder "zijn eigen pot"!

L Deelname bevestigen bij Pierre uiterlijk vrijdag 28 januari!

Over de tentoonstelling: "De tentoonstelling kadert in een reeks eveneurenten die de 150s ve4aardag la:r de geboorte van de kunstenaar (1860-
1949) vieren. Naast een uitgebreide selectie van Ensors werken (sohilderijen, tekeninger, grafiek) bevat de tentoonstelling hede.ndaagse
gelijkgestemden en tegenhangers in schilderijen, beeldhouwwerken, video's, voorstellingen en tekeningen Elk van deze werken wordt getoond
ia een context waarbij telkens werken van Ensor als uitgangsprmt gelden."

Over de Sint-Niklaaskerk: Deze in Doomikse blauwe steen opgetrokken kerk is één van de mooiste voorbeelden van de Scheldegotiek. Uniek is
de zogenaamde vieringtoren die niet boven de ingang, maar boven de kruising van hoofrl- en zijbeuken staat. Hij fimgeeÍ als een soort
natuurlijke lantaam omdat het lioht via de toren de dwarsbeuk binnenvalt. Het was van bij haar opriohting (1200) de kerk van de rijke kooplieden
en van de gilden die aao de Korenmartt en aafl de haven van de Gras- en Korenlei hrm aotiviteiten hadden. In de kerk hadden ze hun eigen kapel,
vandaar de rijkdom aan kunstschatten. Samen met het gebouw werden ze vanaf 1960 gerestaureerd en zijn nu opnieuw in volle glorie te
bewonderen.
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