DANTE ALIGHIERI

SITTARD-GELEEN

Beste leden van Dante Alighieri,
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Giornata della Dante, die gaat plaatsvinden op 26 mei
aanstaande. U hebt eerder al een vooraankondiging van ons ontvangen. Vanaf nu kunt u zich inschrijven!
In de bijlagen van deze mail vindt u het inschrijfformulier en alle informatie over het programma.
Zoals we al lieten weten is het prachtige complex van Abdij Rolduc, gelegen in de gemeente Kerkrade, de
centrale locatie van de Giornata. Het ochtendprogramma is gezamenlijk en begint met een welkomstwoord
van de burgemeester van Kerkrade en een openingstoespraak van de Italiaanse ambassadeur. Daarna volgt
een lezing van dr. Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum in Heerlen, die u zal meenemen in
de geschiedenis van het voor Nederlandse begrippen unieke thermengebouw en u zal informeren over de
uitkomsten van recent uitgevoerde onderzoeken en de lopende restauratiewerkzaamheden.
Na de lunch zwermen we uit. U kunt kiezen voor een bezoek aan het Thermenmuseum, waar u een
rondleiding krijgt en de collectie kunt bekijken. Een andere mogelijkheid is de excursie naar de historische
St. Gerlachuskerk in Valkenburg-Houthem. Of u gaat het Mergelland in, naar het atelier van kunstenaar Jo
Havenith, die een eigen artistieke manier heeft gevonden om Italië en Nederland met elkaar te verbinden. En
tot slot kunt u gewoon op locatie blijven en in Rolduc genieten van een schitterende multivisionpresentatie
van Guus Reinartz, waarna u eventueel de abdij nog bekijkt of een wandeling maakt.
Natuurlijk is gezorgd voor vervoer naar de verschillende bestemmingen. Wel willen we tevoren graag weten
welke optie uw voorkeur heeft. Op het inschrijvingsformulier kunt u dit aangeven.
Na terugkomst in Rolduc is er een aperitief dat wordt opgeluisterd door een kamerorkest, gevolgd door een
gezamenlijk diner. U kunt u ook voor de Giornata inschrijven zonder aan het diner deel te nemen.
Al uw wensen met betrekking tot het vervoer, het diner en de verschillende mogelijkheden betreffende het
middagprogramma kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Dit formulier ontvangen wij samen met uw
betaling graag uiterlijk 1 april 2018 terug op het aangegeven adres (zie formulier) c.q. rekeningnummer.
De deelnamekosten (inclusief lunch) zijn als volgt:
€ 95,00 (inclusief diner)
€ 65,00 (exclusief diner)
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Verder vragen wij graag uw aandacht voor enkele praktische aangelegenheden:
•
•
•

•

•
•
•

Graag ontvangen wij een inschrijfformulier per deelnemer terug, dus geen formulier voor meerdere
inschrijvingen tegelijk.
Het programma begint om 10.30 uur. De ontvangst in Abdij Rolduc is vanaf 9.30 uur.
Komt u met de trein, let dan op de tijden waarop u in Heerlen aankomt. Op het station wordt u
opgewacht door iemand die u naar de bus zal begeleiden. De bus is voorzien van een opschrift
‘Giornata’ en vertrekt om 9.50 uur naar Abdij Rolduc. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u
van dit busvervoer (heen en eventueel ook terug) gebruik wilt maken.
Voor het vervoer naar de verschillende locaties van het middagprogramma is gezorgd. In verband met de
organisatie is van belang dat u op het inschrijfformulier aangeeft aan welk onderdeel van het
middagprogramma u wilt deelnemen. Wij stellen het op prijs als u ook een tweede voorkeur opgeeft
(aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst).
Het diner heeft een keuzemogelijkheid voor wat betreft het voorgerecht en hoofdgerecht. U kunt ook een
vegetarisch diner opgeven. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeuren aangeven.
Na het diner vertrekt de bus naar station Heerlen rond 21.00 uur. U arriveert dan omstreeks 21.30 uur bij
het station.
Desgewenst kunt u overnachten in Abdij Rolduc. Dit moet u dan zelf regelen. Er zijn kamers
gereserveerd voor deelnemers aan de Giornata; het hotel stelt het op prijs als u bij uw boeking aangeeft
dat u de Giornata van Dante bezoekt. Informatie over accommodaties en prijzen vindt u op de website
van Abdij Rolduc.

In de bijlagen treft u aan:
• Het inschrijfformulier (Nederlandse en Italiaanse versie)
• Het dagprogramma
• Achtergrondinformatie over Abdij Rolduc (Nederlandse en Italiaanse versie)
• Achtergrondinformatie over de opties van het middagprogramma: Thermenmuseum, St. Gerlachuskerk
en Jo Havenith (Nederlandse en Italiaanse versie)
• Het avondmenu met daarop aangegeven de keuzemogelijkheden voor wat betreft voorgerecht en
hoofdgerecht.
Wij hebben ons best gedaan om voor u een mooie Giornata samen te stellen. De voortekenen zijn gunstig,
want na de vaststelling van het programma blijken er, verrassend genoeg, enkele tevoren helemaal niet
voorziene verbanden tussen de verschillende thema’s te bestaan. Zo pakte kunstenaar Jo Havenith de draad
van de traditionele frescoschilderkunst op ruim tweehonderd jaar na de realisatie van de schilderingen in de
Gerlachuskerk. Verder bleek de patroonheilige van die kerk in de 12e eeuw de biecht af te leggen in Abdij
Rolduc en is die abdij mogelijk mede gebouwd door Italiaanse ambachtslieden. En recent zijn vlakbij de
Gerlachuskerk nieuwe resten gevonden van de Via Belgica, die ooit langs de thermen in Heerlen liep en
waarvan u een profieldoorsnede kunt zien in het Thermenmuseum. We hopen u te zien op 26 mei
aanstaande!
Hartelijke groet,
Drs. P. Meessen
voorzitter
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PROGRAMMA GIORNATA 26 MEI 2018
9.50
vanaf 9.30
10.30
10.35
10.45
12.30

vertrek bus station Heerlen naar Abdij Rolduc
GEZAMENLIJK OCHTENDPROGRAMMA
ontvangst met koffie en vlaai
welkomstwoord dhr. J. Som, burgemeester van Kerkrade
openingswoord dhr. A. Perugini, Italiaanse ambassadeur
lezing mevr. K. Jeneson, conservator Thermenmuseum Heerlen
lunch
A MIDDAGPROGRAMMA ROLDUC

14.00
15.30

multivisionshow
eigen invulling

14.00
14.45
16.30

B MIDDAGPROGRAMMA THERMENMUSEUM
vertrek bus naar Heerlen
rondleiding thermencomplex en bezichtiging collectie
vertrek bus terug naar Rolduc

14.00
14.45
16.15

C MIDDAGPROGRAMMA ST. GERLACH
vertrek bus naar Valkenburg-Houthem
rondleiding kerk en schatkamer, eventueel resterende tijd eigen invulling
vertrek bus terug naar Rolduc

14.00
14.30
16.30

D MIDDAGPROGRAMMA JO HAVENITH
vertrek bus naar Elkenrade
atelierbezoek
vertrek bus terug naar Rolduc

17.00
18.30
21.00

GEZAMENLIJK AVONDPROGRAMMA
aperitief en muziek
diner
vertrek bus naar station Heerlen
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