Persuitnodiging
Het Lam Godsveelluik, het beroemde meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, is sinds 2012 in
restauratie. Naar aanleiding van de spectaculaire ontdekkingen tijdens de conservatierestauratiebehandeling en het nieuwe publieksaanbod nodigen wij u graag uit op een
persconferentie.
Afspraak op vrijdag 20 juni 2014 om 10u30 in het Museum voor Schone Kunsten, Fernand
Scribedreef 1, Gent.

Programma
10u30 Onthaal met koffie
•

Catherine de Zegher, museumdirecteur Museum voor Schone Kunsten verwelkomt en
leidt de tentoonstelling Zonnewende in.

•

Annelies Storms, Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Stad Gent.

•

Christina Ceulemans, algemeen directeur a.i. van het KIK, leidt de nieuwe bevindingen
van het restauratieteam in. Een tussentijdse balans van de conservatie-restauratie en van
het onderzoek wordt gebracht door Bart Devolder, on-site coördinator van het KIK.

•

Prof. dr. Luc Moens, UGent, geeft toelichting bij het gebruik van de 3D Hirox microscoop.

•

Prof. dr. Koen Janssens, Universiteit Antwerpen, geeft toelichting bij het macro-XRF
onderzoek.

•

Em. Prof. dr. Anne van Grevenstein, adviseur van de kathedrale kerkfabriek, verduidelijkt
de klimaatsverbetering in de thuisbasis van het Lam Gods: de Sint-Baafskathedraal.
Tevens geeft zij toelichting op de financiële ondersteuning aan het onderzoek door het
Gieskes-Strijbis Fonds.

•

Baron Jan Huyghebaert, voorzitter van het Fonds InBev-Baillet Latour, geeft toelichting bij
de structurele ondersteuning van het project door het Fonds.

•

Jozef Dauwe, gedeputeerde voor cultuur, stelt nieuwe initiatieven in de publiekswerking
voor.

•

Tot slot: dankwoord door E.H.Ludo Collin, voorzitter van de Kathedrale Kerkfabriek SintBaafs
12u Interview- en fotomogelijkheid met de restaurateurs en onderzoekers. Er is tevens een
lunch voorzien.
14u30 Vertrek naar de Sint-Baafskathedraal: optioneel bezoek aan de thuisbasis van het Lam
Gods; mogelijkheid tot bezoek aan de Lam-Godstentoonstellingen in het Provinciaal
Cultuurcentrum Caermersklooster.
We kijken er naar uit u te mogen begroeten.

Gelieve per kerende op erfgoed@oost-vlaanderen.be te bevestigen:
Naam: ………………………………………………………….
Medium: ………………………………………………………..
0 ik ben aanwezig op de persconferentie
0 ik neem deel aan de lunch
0 ik ben aanwezig voor het bezoek aan de kathedraal en aan het Caermersklooster. Er wordt
busvervoer voorzien van het MSK naar het Sint-Baafsplein.
0 ik ben afwezig maar wens per e-mail een persmap te ontvangen

Locatie-partners:

Conservatie/restauratie-partners:

Partners publiekswerking:

