Studie- en contactdag
Op handen gedragen
Zaterdag 10 oktober 2015 | Hasselt
Op heel wat plaatsen in Vlaanderen gaat op vaste momenten in het jaar
een processie uit. Die optochten hebben een belangrijke zingevende
functie en ze versterken ook gemeenschapszin en sociale betrokkenheid. Processies maken deel uit van het immaterieel cultureel erfgoed.
Tal van organisaties en vele vrijwilligers koesteren deze tradities en willen ze doorgeven aan volgende generaties. ‘Op handen gedragen’ wil
hen samenbrengen en ondersteunen. Want door het uitwisselen van
kennis en ervaringen kan het processiegebeuren in Vlaanderen beslist
worden versterkt.
Daarom roepen we je graag op om deel te nemen aan deze studie- en
contactdag. Je leert er andere vrijwilligers en processiecomités kennen
en verneemt hoe zij het aanpakken. Tijdens drie workshops krijg je tips
om met je processie-erfgoed aan de slag te gaan.
Na de lunch kan je kennismaken met het rijke erfgoed dat processies hebben nagelaten.
Je ontdekt Hasseltse religieuze topstukken, bezoekt Het Stadsmus of neemt een kijkje achter
de schermen van de Virga Jesseommegang. We sluiten de dag af met een receptie.
Iedereen die processies en hun erfgoed op handen draagt, is van harte welkom!

‘Op handen gedragen’ is een gezamenlijk initiatief van:
• LECA [Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag]
• CRKC [Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur]
• KADOC [Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de
KU Leuven]
Zij bundelen hun expertise om het processie-erfgoed in Vlaanderen te ondersteunen.
De studie- en contactdag op 10 oktober wordt ondersteund door de Stad Hasselt en de Provincie
Limburg.

Programma
9.30 u. Onthaal
10.00 u. Wat is en wil ‘Op handen gedragen’? Hoe is het gesteld met de processies in Vlaanderen?
10.30 u. Keuze tussen drie interactieve workshops:
(1) Processies en lokale media (LECA)
Elke processie vertelt een eigen verhaal. Veel processieorganisatoren worstelen met de
vraag hoe ze die betekenis duidelijk kunnen maken aan een breed publiek. Vooral lokale
media bieden heel wat mogelijkheden. Zij zijn laagdrempelig, altijd op zoek naar verhalen
uit eigen streek en bereiken de plaatselijke bevolking. Maar hoe contacteer je lokale journalisten? Hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal en de verwachtingen van de journalisten met
elkaar overeenstemmen? Hoe ziet een ideaal persbericht eruit? En hoe houd je controle
over de manier waarop je processie wordt voorgesteld? De workshop geeft aan de hand van
praktische voorbeelden tips waarmee je direct aan de slag kan.
(2) Iconografie en betekenisoverdracht (CRKC)
In een processie worden diverse religieuze voorwerpen meegedragen, die allemaal hun
eigen betekenis en symboliek hebben. Maar daarmee is lang niet iedereen meer vertrouwd.
Welke voorwerpen worden meegedragen en waarom? Hoe herken je een bepaalde heilige?
Welke taferelen worden precies uitgebeeld? Dat verneem je tijdens deze workshop. Het
tweede luik focust op betekenisoverdracht van religieuze voorwerpen als onderdeel van
een borgingsprogramma. Welke methodes kan je daarvoor gebruiken? Hoe breng je over
waarom heiligen op een bepaalde wijze worden afgebeeld? En hoe kan je verhalen en symbolieken doorgeven? Concrete voorbeelden en praktische tips komen aan bod.
(3) Je archief (en dus je processie) in de kijker! (KADOC)
Elke processie heeft een ‘geheugen’. Dat vind je vaak in het archief van het processiecomité. Soms, bijvoorbeeld bij een jubileum, wil je uitpakken met de rijke geschiedenis
van je processie. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat kan doen. Hoe begin je aan een
tentoonstelling of publicatie? Welke mogelijkheden bieden de sociale media? Is het zinvol
om je archief te digitaliseren? Hoe kan je je fotocollectie ontsluiten? Je krijgt een antwoord
op deze en andere vragen en maakt kennis met de publieksgerichte ontsluiting van het
Hasseltse processie-erfgoed door het Virga Jessecomité. Tegelijk geven we je een aantal
tips om je processiearchief verantwoord te beheren.
12.15 u. Broodjeslunch / Netwerkmoment
13.15 u. Keuze tussen drie geleide bezoeken:
(A) Stadswandeling: Hasseltse religieuze topstukken
Op verschillende locaties in Hasselt krijg je exclusief toegang tot enkele topstukken van
het religieus erfgoed. Zo herbergt de Provinciale Bibliotheek Limburg de beroemde aflaatbrief van Herkenrode. Op dit document uit 1363 staat de jaarlijkse sacramentsprocessie bij
de kerk van Herkenrode afgebeeld. In de Sint-Quintinuskathedraal bekijk je onder andere
47 schedelrelieken, elk gehuld in waardevol middeleeuws textiel, die volgens de legende
toebehoren aan de elfduizend maagden die samen met de Heilige Ursula werden vermoord
in Keulen. De wandeling wordt afgesloten in Het Stadsmus met de verguld zilveren torenmonstrans uit 1286, de oudst bekende monstrans ter wereld.
(B) Processie-erfgoed in Het Stadsmus
Het museum toont permanent het processie-erfgoed van Hasselt, met veel aandacht voor
het Sacrament van Mirakel, de Virga Jesse en de Langeman. Voor de bezoeker primeert het
verhaal, maar achter de schermen wordt veel aandacht besteed aan de goede bewaring van
het materiaal. Eenmalig krijg je een rondleiding vanuit beide perspectieven: je hoort hoe
de presentatie én de zorg aangepakt worden. Daarbij mag de torenmonstrans uit 1286, een
erkend topstuk, natuurlijk niet ontbreken.
(C) De Virga Jesseommegang achter de schermen
Al eeuwenlang viert Hasselt ’t zeveste joar, de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. Uniek is
dat de ommegang iedere keer helemaal opnieuw wordt samengesteld. De betekenis van de
Virga Jesse wordt opnieuw bekeken in de context van deze tijd. Alles wordt hertekend in
een nieuw kader: muziek, wagens, kleding, … Het Virga Jessecomité zet voor de gelegenheid de deur van het feestsecretariaat open. Je maakt kennis met hoe het Virga Jessecomité
vanuit een eeuwenoude traditie naar een eigentijdse mariale ommegang in 2017 werkt. Je
ontdekt hoe ideeën groeien en praktische realisaties vorm krijgen. Aandacht gaat ook naar
hoe de Hasselaren met een wervingscampagne warm worden gemaakt voor de ommegang
en het feestprogramma.
15.00 u. Afsluitende receptie, aangeboden door de Stad Hasselt, en slotwoord

Locatie
Cultuurcentrum Hasselt • Kunstlaan 5 • 3500 Hasselt.
Routebeschrijving: zie http://www.ccha.be/praktisch/bereikbaarheid-en-parking.
De afsluitende receptie vindt plaats in Het Stadsmus • Guido Gezellestraat 2 • 3500 Hasselt.

Inschrijving
Inschrijven vóór 5 oktober 2015 met vermelding van je naam en voorkeur van workshop en
geleid bezoek:
info@ophandengedragen.be
09 223 97 00
LECA • Sint-Amandstraat 72 • 9000 Gent
Aantal plaatsen beperkt tot 60 personen.
Schrijf snel in, om zeker te kunnen deelnemen aan de workshop en het bezoek van je keuze.
Kostprijs: 15 euro.
Processiecomités met meerdere personen:
• De eerste deelnemer betaalt 15 euro
• Iedere bijkomende deelnemer betaalt slechts 5 euro
Betalen op rekeningnummer BE93 7000 1612 3767 (BIC AXABBE 22).
LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag • Sint-Amandstraat 72 • 9000 Gent
Als vermelding geef je ‘studiedag processies + naam deelnemer(s)’ op.
Je inschrijving is pas definitief nadat we het inschrijvingsgeld hebben ontvangen.

