
Zondag
20 oktober

2019

10
0

-j
ar

ig
 b

es
ta

an
 v

an
 h

et
 B

el
g

is
ch

 H
o

sp
it

aa
l

De Chartreuse van Neuville herdenkt het 
Belgisch hospitaal dat in de Kartuize-
rabdij werd ondergebracht van 1915 tot 
1919.
Kom op 20 oktober aanstaande deelne-
men aan de herdenkingsceremonieën 
en aan de verschillende activiteiten. 

10u30 : Ontvangst met koffie
11u00 : Eucharistieviering voor de overledenen
12u00 : Inhuldiging van een gedenkplaat
12u30 : Aperitief en maaltijd
15u30 : Herdenkingsconcert
17h00 : Hapje en einde

Racines du ciel Performances
U kan tijdens de dag doorlopend deelnemen 
aan de creatie van een herdenkingskunstwerk. 
Dit project wordt u aangeboden door de 
Zwitserse kunstenaar Cedric Bregnard.  
Het kreeg als titel “Racines du ciel Perfor-
mances”. Doelstelling is om een monumen-
tale collectieve tekening in Chinese inkt te 
realiseren waar honderden mensen van 
elke leeftijd aan toe bijdragen. Tijdens de 
uitvoering worden de mensen aangemoe-
digd om vertrouwen te hebben in hun spon-
taneïteit zodat de afdruk van een 1000 jarige 
boom tot stand gebracht kan worden die lijkt 
te zweven in het stevige kraftpapier. 
De boom staat symbool voor de lijn tussen 
aarde en hemel, een brug tussen de vroe-
gere bewoners en de toekomstige. 

Réminiscence
Concert en projectie
Olsi Leka : aanvoerder van het Belgisch Na-
tionaal Orkest
Ter gelegenheid van 100 jaar einde van de 
Eerste Wereldoorlog, hebben de cellist Olsi 
Leka, de pianist Peter Caelen en de foto-
graaf Frédéric Pauwels de krachten gebun-
deld om een uniek concert te creëren dat 
klassieke muziek en hedendaagse fotografie 
verbindt met geschriften van soldaten en 
hun naasten tijdens de oorlog. 

Doorlopend: kunstenaar Cedric Bregnard werkt 
samen met u aan een kunstwerk ter herdenking van 
de Belgische geschiedenis van de Kartuizerabdij

Volledige dag, alles inbegrepen: 30 € - Enkel het concert: 10 € Reservaties: +33 (0)3 21 06 56 97


