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Light Uitstap

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest

Donderdag 8 november en zondag 25 november 2018
Druïden & Stonehenge
In de ban van Stonehenge: één van de grootste mysteries uit de menselijke geschiedenis.
2500 v.Chr. In het zuiden van Engeland verrijst een
indrukwekkend bouwwerk. Cirkelvormig, zoals de
zon. Met gigantische rechtopstaande stenen. Vandaag staat de constructie bekend als Stonehenge.
Ontdek er alles over in deze intrigerende tentoonstelling.
Wat is Stonehenge eigenlijk? Waarom ligt het net
daar? Wie liet het grootse monument optrekken? En
hoe gingen de bouwers concreet te werk? Recent
archeologisch onderzoek biedt boeiende feiten én
verrassende inzichten. Tegelijk roept het nieuwe vragen op. Het Gallo-Romeins Museum bundelt alle kennis in één grote expo: interviews met archeologen,
kwaliteitsvolle 3D-visualisaties, mooie schaalmodellen ... Authentieke grafvondsten getuigen van de
feesten, ceremonies en begrafenisrituelen die het
leven van de Stonehenge-mensen kleurden. Sfeervolle filmbeelden tonen een glimp van hun cultuur.
Het is intussen een traditie geworden dat de Vrienden onder leiding van een gids een bezoek brengen aan de tijdelijke tentoonstellingen in het Gallo-Romeins museum in Tongeren.
Stonehenge doet de meeste van ons ook denken aan de mysterieuze wereld van de Druïden. Wie
waren ze? Wat doen de huidige Druïden en waar staan ze voor?
Wij vonden Chantal Hoyberghs, lid van de Orde van de Barden, Ovaten en Druïden én van onze
vereniging bereid om te komen spreken over de rol van de Druïden in het verleden en van de Druïden in de hedendaagse wereld.

Light Uitstap

Pagina 2

Praktisch ...
•

De voordracht van Chantal Hoyberghs gaat door in de leeszaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek
Grauwzustersstraat 10—3290 Diest op donderdag 8 november 2018 om 20.00 uur.
Na de lezing biedt de Bib ons een kruidendrankje aan.
Toegang is gratis, maar om praktische redenen vragen we u vóór 20 oktober door te geven met hoeveel personen u komt. Dit kan door een mail te sturen naar info@vsmad.be of een bericht in te spreken op 013-33 77 71.

•

Meer lezen hierover? De Stedelijke Openbare Bibliotheek zal in november haar collectie over Stonehenge en de Druïden in de kijker zetten. U zal niet ontgoocheld worden!

•

Tentoonstelling: ‘Stonehenge, het mysterie voorbij’. Op zondag 25 november om 10.15 uur spreken
we af in de hall van het Gallo-Romeins museum Kielenstraat 15—3700 Tongeren. De rondleiding start
om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur.
Inschrijven gebeurt door storting van € 10,00 per persoon, houders van een MuseumPassMusées
betalen € 3,00 per persoon (bijdrage voor de rondleiding) op rekening BE 50 4529 0482 6118 van
de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest. Wij verwachten uw betaling vóór 20 november
2018.
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