FEEST! IN DE ABDIJ
Opening in Museum voor Religieuze Kunst Uden
Uden, 29 maart 2017

Ieder jaar is het Carnaval, Pasen, Suikerfeest, Loofhuttenfeest, Kerstmis. We dineren
uitgebreid en wisselen cadeaus uit. Maar wat vieren we eigenlijk? Waar komen deze feesten
vandaan en wat is hun betekenis? Steeds minder mensen hebben de antwoorden op deze
vragen paraat, of zijn bekend met de overeenkomsten en verschillen tussen de feesttradities
van verschillende religies. Juist nu deze kennis noodzakelijk is om begrip voor elkanders
achtergrond te kweken. Daarom opent het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) Uden vanaf
april 2017 een nieuwe tentoonstellingsruimte waarin er maar één ding centraal staat: feest!

In Feest! In de Abdij leren kinderen aan de hand van echte kunstwerken, waaronder
middeleeuwse drieluiken, en digitale media over verschillende religieuze feesten en de
eeuwenlange tradities die erbij horen. Het maakt de tentoonstelling daardoor ook
aantrekkelijk voor families en individuele bezoekers.

Feest! En school
Het MRK Uden richt zich met het speciaal ontwikkelde educatief programma Feest! In de
Abdij op de groepen 6-8. Scholen gaan ter voorbereiding in de klas en vervolgens in het
museum aan de slag met verjaardagen en namen: van welke heiligen en profeten zijn namen
afgeleid, wanneer zijn hun naamdagen? Daarna maakt de klas kennis met feestdagen als
Dierendag en Suikerfeest en wordt hun kennis hierover door een quiz getest. Vervolgens
spelen de leerlingen de feestverhalen Pasen, het hindoestaanse Holi en het Offerfeest op de
speciaal ontwikkelde digitale Verhalentafel. Via de website www.feestweetwatjeviert.nl is er
extra lesmateriaal beschikbaar, onder andere een lesmodule, digitale feestkalender en
beeldbank.

Feest! Gratis busvervoer
Een speciaal aanbod vanuit het MRK voor scholen buiten Uden die moeite hebben met
vervoer, is dat er in schooljaar 2017-2018 gratis busvervoer naar het museum en terug
wordt geregeld. Zodra scholen aangeven hier gebruik van te willen maken, regelt MRK de
rest. Zo kan iedereen kennismaken met de tentoonstelling!

Feest! Opening en Persmoment
Op woensdag 12 april, net voor het Paasfeest, nodigt het MRK docenten uit om de smaak
van Feest! Te proeven zodat zij kunnen zien hoe het aanbod binnen hun lessen past. Dit is
tevens het moment dat pers in de gelegenheid wordt gesteld om met zakelijk leider Larissa
van Dommelen en conservator Wouter Prins in gesprek te raken over de ambities van het
nieuwe programma en de verbouwing van het museum.

Feest! Landelijk project
Feest! In de Abdij maakt deel uit van een landelijk project ‘Feest! Weet wat je viert’,
geïnitieerd door Museum Catharijneconvent. In samenwerking met het Bijbels Museum, het
Zuiderzeemuseum, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, het Nederlands Openluchtmuseum,
Kasteel Huis Bergh, Museum voor Religieuze Kunst en Stichting Oude Groninger Kerken
en wordt mogelijk gemaakt door: Donatus, Fonds Museum Catharijneconvent, Fonds voor
Cultuurparticipatie, Sint Jacobs Godshuis, KBO, KNR, KSBW, Merifin Foundation, Mondriaan
Fonds, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Sormani Fonds, Van
Baaren Stichting, VSBfonds, VTW en vele anonieme sponsoren.

Persmoment en opening:
Woensdag 12 april 14:00-17:00

Programma
14:00

Ontvangst

14:30

Feest! Welkom

Larissa van Dommelen, zakelijk leider

Feest! Het project

Dimphy Schreurs, Museum Catharijneconvent

Feest! En de paashaas

Wouter Prins, conservator

15:15

Bezoek Feestzaal & borrel

15:30

Paaseieren zoeken in de Kruidentuin

17:00

Einde programma

Noot voor de redactie
Persmateriaal: www.museumvoorreligieuzekunst.nl/educatie
Contactpersoon:

Quirine van Aerts, projectleider randprogrammering & educatie.
quirine@museumvoorreligieuzekunst.nl, 0413-263431
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Adres:

MRK Uden
Veghelsedijk 25
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