Contactdag
Op handen gedragen
13 mei 2017 | Mechelen
Vlaanderen kent een rijke processiecultuur. Ook vandaag gaan nog tal van
processies en ommegangen uit. Sommige trekken tienduizenden bezoekers,
andere kiezen bewust voor kleinschaligheid. Het processiegebeuren kent
vele dimensies. Processies hebben niet alleen een zingevende functie, maar
versterken tevens de gemeenschapszin en sociale betrokkenheid. Ook maken
processies 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 worden versterkt. Daarom nodigen we u
graag uit om deel te nemen aan deze contactdag.

Op
handen
gedragen

Tijdens deze dag wordt onder andere de geactualiseerde inspiratiebrochure
‘Op handen gedragen’ voorgesteld, een handig instrument met tal van
praktische tips en inspirerende voorbeelden voor wie met het erfgoed van
processies aan de slag wil gaan. Ook komt een praktische case over het
betrekken van verschillende gemeenschappen bij de processie aan bod en
luisteren we graag naar uw noden op het vlak van de zorg voor processieerfgoed. Daarom willen we tijdens de contactdag samen met u dieper
ingaan op een aantal onderwerpen waar u als organisator van een processie
geregeld mee te maken krijgt. Via een reeks rondetafelgesprekken kunt u met
anderen kennis en ervaringen uitwisselen. Zo kunnen we samen oplossingen
bedenken om aan de bestaande noden en behoeften tegemoet te komen.
Na de lunch maken we kennis met het boeiende Mechelse processie-erfgoed.
U kan een kijkje achter de schermen van de Hanswijkprocessie nemen en
een rondleiding bijwonen in de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek.
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Iedereen die processies en hun erfgoed op handen draagt, is van harte
welkom!

Programma:
10.00 u. Onthaal
10.30 u. Welkomstwoord
10.40 u. Voorstelling ‘Op handen gedragen’
11.00 u. Case: Het betrekken van erfgoedgemeenschappen
bij de Mechelse Ommegang (Elke Verhoeven en Liesbeth De Ridder,
Museum Hof Van Busleyden)
11.20 u. Rondetafelgesprekken
13.00 u. Broodjeslunch
14.00 u. Bezoek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek
Presentatie ‘Achter de schermen van de Hanswijkprocessie’
(Frieda Van Vaeck, coördinator Hanswijkprocessie) en rondleiding
in de basiliek in samenwerking met de Mechelse Gidsenbond en
de dienst Toerisme
16.00 u. Einde
De contactdag is een gezamenlijk initiatief van de partners van ‘Op
handen gedragen: LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van
Alledag, CRKC | Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en KADOC-KU
Leuven | Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
Samenleving. Onder de noemer ‘Op handen gedragen’ bundelen deze drie
erfgoedorganisaties hun expertise over processiecultuur. De dag wordt
georganiseerd in samenwerking met Museum Hof Van Busleyden.
Locatie:
Congres- en erfgoedcentrum Lamot
Ingang via Haverwerf
Van Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen
Wegbeschrijving via: http://lamot-mechelen.be/
Inschrijving:
Inschrijven vóór 1 mei 2017 met vermelding van uw naam en organisatie:
info@ophandengedragen.be
09 223 97 00
LECA • Sint-Amandstraat 72 • 9000 Gent
Prijs:
15 euro per persoon
Ter plaatse te betalen (graag gepast geld meenemen)

