Schatten van Brabant
Stap in de bus en laat je “vervoeren“
Een ﬁlmconcert in een kerk. Een moderne kunstinstallatie in een klooster. Een performance in een religieuze ruimte.
Dit kom je in september tegen als Brabant de hele maand monumentendag viert. Noord-Brabant zet in op een speelse en
opvallende erfgoedmaand. Jonge cultuurmakers lieten zich inspireren door sacrale ruimten. Met het programma dat is
ontstaan wordt de gereanimeerde hartslag van de monumenten voelbaar: de gebouwen komen tot leven met beeldende
kunst, lezingen, architectuur, vormgeving, zang, dans, muziek en ﬁlm.

Op zaterdag 10 september en zondag 11 september rijdt een bus door Eindhoven die
het publiek naar de locaties vervoert.

Zaterdag 10 september Busroute “Sacrale Ruimten en Simon Ungers”
In Eindhoven staat de architect/beeldend kunstenaar Simon Ungers (Duitsland) centraal. De route voert langs alle
locaties waar werken van deze kunstenaar worden gepresenteerd.

Busroute
11.00 uur Start in Museum Kempenland, Steentjeskerk. Opening tentoonstelling
“Zeven sacrale ruimten” van Simon Ungers.
(De deelnemer aan de busreis, is van harte welkom bij de opening van de tentoonstelling)
• Vertigo (TUE) Bezoek tentoonstelling “Autonomy and Dialogue” van Simon Ungers
• St. Catharinakerk: bezoek aan tentoonstelling studenten TU
• St. Theresiakerk: Aan weerszijden van het altaar is een lichtinstallatie opgesteld
16.00 uur Eindpunt Museum Kempenland Steentjeskerk
Zondag 11 september Programma Mind-Memory
Het tentoonstellingsprogramma wordt aangevuld met een bezoek aan een ﬁlmconcert en performance.
Busroute
11.30 uur start Technische Universiteit, Vertigo - Bezoek tentoonstelling “Autonomy and Dialogue”
• St. Theresiakerk: Aan weerszijden van het altaar is een lichtinstallatie opgesteld
• Heilige Hart Kerk bezoek aan ﬁlmconcert “la Passion de Jeanne d’Arc
Vervolg route mogelijkheid 1:
• St. Theresiakerk: bezichtiging installatie Ungers en Performance Mind Memory
Einde, vertrek bus naar TU Eindhoven, beginpunt
Vervolg route mogelijkheid 2:
• Museum Kempenland, Steentjeskerk: bezichtiging tentoonstelling “Zeven sacrale ruimten”
17.00 uur Eindepunt bus naar TU Eindhoven
10 september Vertrekpunt en eindpunt Museum Kempenland, St. Antoniusstraat 7 Eindhoven (11.00 – 16.30)
11 september Vertrekpunt en eindpunt TU - De wielen - Den Dolech 2. (11.30 – 17.00)
Prijs € 5,- Entree, lunch, kofﬁe, thee en fris is inbegrepen. Vooraf reserveren is noodzakelijk. De rondrit zal alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen. Sluiting inschrijvingen: 8 september. Reserveren en ophalen van reserveringsbewijs bij:
VVV Eindhoven, Stationsplein 17, Eindhoven, telefoon (040) 297 9115
DE PROGRAMMAONDERDELEN VAN ‘SCHATTEN VAN BRABANT-MIND MEMORY’ZIJN TIJDENS
DE MONUMENTENDAGEN OOK ZONDER BUSREIS VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK. KIJK OP
HYPERLINK “HTTP//WWW.SCHATTENVANBRABANT.NL” WWW.SCHATTENVANBRABANT.NL VOOR
INFORMATIE OVERLOCATIE EN TIJDEN.

