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open churches
DAG VAN DE OPEN KERKEN
Zondag 1 juni 2008
Zoals in andere Europese landen organiseren we de Dag van de Open Kerken op zondag 1 juni 2008. Het opzet
wordt georganiseerd door verantwoordelijken van religieuze gebouwen die aansloten bij de Stichting Open Kerken.
Aan de hand van een bijzonder programmma willen zij hun patrimonium in de kijker plaatsen, niet enkel voor de
vaste bezoekers maar voor heel de lokale gemeenschap en voor vreemde bezoekers. Het is tevens de eerste
verjaardag van de Stichting Open Kerken die nu 155 kerken groepeert die tijdens de periode juni-september
toegankelijk zijn. Zij zijn opgenomen op de landkaart met de open en gastvrije kerken in België.

Concerten, gidsbeurten, inwijdingen, lezingen, tentoonstellingen, vertellingen en zelfs fanfares of pikniks… Alles kan,
om feestelijk uit de hoek te komen met de vaak verborgen juweeltjes van onze kerken.
Het volledige programma kan worden gedownload van de viertalige website www.openkerken.be, op de bladzijde
«In de kijker » Zondag 1 juni 2008. Een nationale affiche is beschikbaar onder de rubriek Contact.
Op de open dag wordt een staalkaart aangeboden van wat elke provincie te bieden heeft. Het is een combinatie van
erfgoed en spiritualiteit, kunstuitingen, lezingen en animatie. Mogen we u uitnodigen hiervan gebruik te maken voor
uw aankondigende cultuurpagina’s.

Enkele uitschieters :
• Didier Laloy (diatonisch accordeon) en Kathy Adam (violoncelle) in concert in de Sint-Denijskerk in Brussel.
• Soetkin en Ishtar in concert in de Sint-Janskerk in Poperinge.
Ook voor uw verslaggeving zult u nuttige tips vinden op het programma. Bijvoorbeeld :
• de inwijding van een gerestaureerd glasraam in Berg (Kampenhout)
• de restauratie van een historische grafsteen in Sint-Remy-Geest (Geldenaken).

Programma: www.openkerken.be • Tel: 010-88 83 73
Inlichtingen
Websites: www.openkerken.be • www.eglisesouvertes.be • www.openchurches.be • www.offenekirchen.be
Beeldmateriaal en logo kan uw downloaden van de website, zie contact en persmateriaal
Contactpersonen
Voorzitter : Marc Huynen • mail : m.huynen@openkerken.be
Persverantwoordelijke : François-Xavier Remion : 0475/90.89.76 of e-mail : info@actionetcommunication.be
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