OPEN
KERKEN
DAGEN

Open Kerkendagen :
enkele referenties
Sterk geïnspireerd door onze ideeën, maar geen idee waar je moet beginnen? Wij zetten hier
alvast enkele referenties op een rijtje. Het zijn artiesten die ons gecontacteerd hebben omdat
ze interesse hebben om te spelen in een gebedshuis of artiesten die wij ontdekten en
toepasselijk vonden voor een gebedshuis. Het spreekt voor zich dat dit geen exhaustieve lijst
is, maar louter een vertrekpunt.

EXPO

Volledig programma

openchurches.eu

l Sacred Places is een kunstenorganisatie die originele, multidisciplinaire projecten uitwerkt www.sacredplaces.be
l Moderne kunstvoorwerpen : Marie-Paule Haar www.marie-paule-haar.be
l Kalligrafie www.acornartsclasses.org
l Atelier Saint-Séraphin de Sarov (Luik) onder leiding van Anette Gottschalk maakt iconen www.atelier-icones.be
l Hedendaagse installaties: festival "Kunst in de Kapellen" www.artchapelles.com
l Bezoeken voor blinden en slechtzienden https://eqla.be/offre-culturelle/loisirs/
l Les Hirondelles de l’Art in Doornik: iconen maken en workshop D. Van Hona +32 478 72 85 75
https://www.facebook.com/leshirondellesdelart
l Kunstschilder: Brigitte van Laethum www.vanlaethumart.me

MUZIEK
Religieuze gezangen:
l Ultreya en Pandora www.myspace.com/ultreyapandora
l Academie voor gregoriaanse gezangen www.gregorien.be
Met een overzicht van alle gregoriaanse koren in België.
Hedendaagse muziek:
l Isbells www.youtube.com/user/isbellstheband
Belgische christelijke rockbands:
l RED - Christelijke rockband https://muziek-enfilm.infonu.nl/diversen/151633-red-christelijke-rockband.html

Meditatieve muziek
l Meditatieve sitarmuziek ttps://soundcloud.com/pejman-zahedian
Folkmuziek:
l AmoRRoma www.amorromamusic.wixsite.com
l Calan www.calan-band.com
l The Golden Glows: hun programma Schelp en Stem (een
samenwerking met Spiral Consort) is speciaal bedoeld voor
kerkgebouwen www.goldenglows.be
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Koren
l Vorming koren en partituren www.koorenstem.be
l Koor met mindervaliden: Poco a Poco www.pocoapoco.be
l Overzicht koren in Vlaanderen http://koren.start.be
l Europa Cantat European federation of young Choirs www.europeanchoralassociation.org
l Ensemble Vocal de Bruxelles, mannenkoor onder leiding van Philippe Fernandez www.evb-choir.be
l Laetare : vocaal en instrumentaal ensemble www.laetare.asso.st
l Polyphonia Castileti : Renaissance muziek http://polyphoniacastileti.org
l Koor Nomadine : liederen van de wereld
www.facebook.com/events/d41d8cd9/chorale-nomadine/2039862879601471/

l Ensemble Il Festino : 17e eeuwse muziek. www.ensembleilfestino.com
l La Cetra d'Orfeo : barokmuziek op historische instrumenten www.lacetra.com
l Musicordes : strijkorkest voor jonge muzikanten www.musicordes.be
l Musica Temprana : Renaissance- en barokmuziek van het Spaanse Rijk www.musicatemprana.nl
l Het Orkest Transparences - glazen muziekinstrumenten www.glassmusic.org
l Anantakara - Muziek van kleuren www.anantakara.com
l Harp : Vivian Jacob www.facebook.com/vivianjacobcelticharp
l Harp : Harpe Diem www.facebook.com/harpediem
l Brass band Haspengouw www.facebook.com/BrassbandHaspengouw
l Les Sketeus d'Arguedenes : groupe musical champêtre www.facebook.com/sketeusdarguedenes
l Fabienne Venien et Johan Hermans : violoncelle et orgue fa.venien@proximus.be - 0486 250 822
l Ensemble Orchestral de Bruxelles www.ensembleorchestraldebruxelles.be
l Ensemble Isabella - middeleeuwse en renaissancemuziek https://ensembleisabella.com/
l Resonance, tussen muziek en erfgoed www.resonance-music.fr
l La Noeva, vrouwenstemmen a capella www.lanoeva.be
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ARTIESTEN EN MUZIEKENSEMBLES
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ORGEL
l Orgel en stomme film : De Phantom of the Opera, Métropolis, De Passie
van Jeanne d'Arc, Het oorlogsschip Potemkine... mail@orgelkunst.be
l David Stiernon www.davidstiernon.com
l François Houtart www.francois-houtart.eu
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FILM
l Een DVD projecteren : Liberation Films www.liberationfilms.be/projections-publiques-endvd.php
l Programmering en uitzending van Belgische films https://cinematek.be
l Orgel en stomme films : zie Orgel
l Docville is een jaarlijks documentairefestival in Leuven. Op hun website
(www.docville.be) vind je heel wat inspiratie voor recente documentaires.

ONTDEKKINGSTOCHTEN
l Via www.cirkwi.com kan je je eigen wandel-, fiets- en motorroute in
elkaar steken en online publiceren

THEATER

© lemmert.be

l Illustere Figuren : theatercollectief dat optreedt in kerken https://illusterefiguren.nl
l Theater Antigone www.antigone.be

POËZIE – LITERATUUR
l Gezongen poëzie: Gezelle Gezongen www.gezellegezongen.be
l Gedichten over de natuur, het leven, de liefde, al dan niet met begeleiding op
gitaar: Erika De Stercke www.poezie-leestafel.info/erika-de-stercke
l Poezie centrum vzw - Grootste poëzieaanbod in Vlaanderen en Nederland
https://www.poeziecentrum.be/

LICHTSHOWS
l Sacred Places vzw www.sacredplaces.be/home.html
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ONTDEKKINGSTOCHTEN
l Via www.cirkwi.com kan je je eigen wandel-, fiets- en motorroute in
elkaar steken en online publiceren

ACTIVITEITEN : KINDEREN EN JONGEREN
l Labyrint van de Pelgrim (speciaal Brussel): levensgroot ganzenspel te ontlenen
bij de Stichting Open Kerken www.openkerken.be
l Vzw Moos : kunst- en erfgoededucatie voor kinderen en jongeren www.mooss.org
l Doe-Orgel : animaties rond een miniatuurorgel https://orgelinvlaanderen.be/doe-orgel/

SAMENWERKING MET KUNST- EN MUZIEKSCHOLEN
De Open Kerkendagen vallen vaak midden in de examenperiode voor studenten. Maar wie
kunst of muziek studeert, zoekt wellicht een plaats om zijn werk te tonen of voor een publiek te
repeteren voor een belangrijk examen. Neem contact op met de kunst- of muziekacademie. Een
mooie samenwerking kan ontstaan tussen jou en beginnende artiesten.
l Vind een academie bij jou in de buurt
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/academies-voor-beeld-dans-muziek-en-woord
l De jeugdcentra organiseren ook muziek- en theatercursussen www.formaat.be

DIVERSE ACTIVITEITEN
l Recepten voor historische gerechten, waaronder de Bijbelse keuken:
www.dehistorischekeuken.nl
l Compagnie Les Passagers: gespecialiseerd in verticale dansspektakels
www.compagnielespassagers.com

4

