Opening Tsjerkepaad 2019
Zaterdag 29 juni, Sint Michaëlkerk, Tsjerkepaad 2, 9133 MG Anjum.
Dit jaar heeft Tsjerkepaad als thema “Kerk en kunst”. Dit kan breed worden ingevuld. Onze vaak
monumentale kerken zijn dikwijls rijk versierd, met prachtige rouwborden, houtsnijwerk, soms zelfs
met gebeeldhouwde grafmonumenten en schilderijen. Kunstwerken op zich.
Voor de opening van dit seizoen kijken we naar het proces van het scheppen. Heel letterlijk, naar het
scheppen van papier. En naar het creatieve proces van het scheppen van kunst.
We nodigen alle bezoekers uit om hieraan deel te nemen door zelf een wit katoenen laken of doek
mee te nemen en deze bij binnenkomst in te leveren. Papierkunstenaar Lisette Durenkamp zal ze
bewerken. Let op: vermijd de aanwezigheid van nylon in de weefsels, het verstoort papier-vorming.
Pure symboliek in deze tijd van plastic soep!
Lisette Durenkamp verbindt haar kunst met de kerk. Ze schrijft: “Het komt bij mij voort uit een diep
verlangen dat religieus geladen is. Een verlangen naar schoonheid, harmonie en verbondenheid in
een wereld van pijn en geweld. Kunst in een kerk kan je bij je verlangen brengen”.
Bij het slot van dit seizoen op zaterdag 21 september in de Sint Vituskerk te Blauwhûs laat de
kunstenaar zien wat zij met het meegebrachte katoen heeft gedaan.
Programma
13.00 uur inloop met koffie en thee
Het net gerestaureerde orgel wordt bespeeld door Arend Klontje.
13.30 uur

Opening
Door gastheer Bernard Keizer van de regiocommissie Tsjerkepaad in Noordoost
Friesland welkom en huishoudelijke mededelingen.

13.35 uur

Voorzitter Tsjerkepaad Gerrit Groeneveld.
Toelichting op het thema van dit jaar: Kerk en Kunst
Presentatie eerste bezoekersgids Tsjerkepaad 2019

13.50 uur

Muzikaal intermezzo

14.00 uur

Papierkunstenaar Lisette Durenkamp neemt ons letterlijk mee in de wereld van het
scheppen van papier en legt aan de hand van foto’s uit hoe één van haar
kunstwerken vorm krijgt.
Visueel: Peter Sauermann

14.45 uur

Muzikaal intermezzo

15.00 uur

Historische achtergronden Michaëlkerk

15.15 uur

Tsjerkepaadliet

15.30 uur

Nazit met een drankje, gelegenheid tot rondgang in en om de kerk

16.00 uur

Sluiting

