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UITNODIGING

Bezoek aan de KONINKLIJKE MANUFACTURE DE WIT in Mechelen, de WINTERTUIN en het URSULINENINSTITUUT in O.L.V. Waver
op zaterdag 19 mei 2018
Gesticht in 1889 reinigt, conserveert en restaureert de Koninklijke Manufacture De
Wit in Mechelen historische wandtapijten: zij wordt beschouwd als de meest vooraanstaande restaurateur voor musea op wereldschaal. Het internationale succes
dankt deze firma aan de ongeëvenaarde ervaring bij de behandeling van de meest
waardevolle tapijten ter wereld, op de technologische vernieuwingen en de unieke
infrastructuur.
De grootste musea staan in haar klantenbestand: het Louvre, het Rijksmuseum, de
Hermitage, Kunsthistorisches Museum Wien, staatliche Museen zu Berlin, kastelen van de Loire, het Prado,
het Metropolitan New York, enz.
Twee gidsen leiden ons rond in de
boeiende wereld van de wandtapijtkunst: haar geschiedenis, techniek,
weefdemo en conservatie en dit in het
unieke historisch kader van een 15de
eeuwse refugie van de abdij van Tongerlo in de stad Mechelen.
In de namiddag bezoeken wij in het
centrum van Onze Lieve Vrouw Waver (regio Mechelen) het Ursulineninstituut, een verborgen parel van de Art Nouveau.
De wintertuin van het voormalige "Pensionnat de demoiselles" was anno 1900 een
unicum in zijn historische context en blijft tot op vandaag verrassen met zijn feeërieke
licht- en kleurenspel. De gidsen laten ons kennis maken met het school- en kloostercomplex, zijn kloosterkerk, oratorium, refters, schoolmuseum, pianogalerij, het park
en groenaanleg, de unieke wintertuin ...
Tot slot krijgen we koffie met gebak geserveerd in dit historische kader.

Programma
08.30 uur: vertrek met de autobus op de parking CCAO, Van Eycklaan 72
10.15 uur: aankomst Mechelen Centrum
10.30 uur: rondleiding Manufacture De Wit o.l.v. 2 gidsen
12.00 uur: vrije middagpauze in Mechelen Stad
13.45 uur: vertrek naar OLV Waver (7 km)
14.30 uur: rondleiding Ursulinenklooster met Wintertuin
16.30 uur: koffie met gebak
17.15 uur: vertrek naar Maaseik
18.45 uur: aankomst Van Eycklaan

INSCHRIJVEN: uiterlijk 13 mei 2018 bij penningmeester Annie Metten of secretaris
Jan Rutten. Prijs € 42,- (niet-leden € 45,-). Inbegrepen: busreis, entreegelden, gidsen
in Mechelen en OLV Waver, koffie met gebak in de Wintertuin, fooi chauffeur. Graag
op rekening KBC BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater Sangerskring, Capucienenstraat
10 te 3680 Maaseik.

