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Beloken Pasen
Geachte leden en sympathisanten
We hopen dat het u goed gaat.
In deze verontrustende tijden is onze verenigingswerking
natuurlijk - maar tot onze heel grote spijt - helemaal stilgevallen.
Het spreekt voor zich dat we de beperkende maatregelen van de
overheid opvolgen, maar nog meer dat we bekommerd zijn om
uw welzijn.

Het Lam Gods. -

Gebroeders Van Eyck. Het Lam Gods.
Detail van het middenpaneel in het geopend benedenregister.
(1432 - Sint-Baafskathedraal - Gent)

Jan van Eyck. Madonna met kanunnik Joris van der Paele
(1436 - Groeningemuseum - Brugge)

Daarom heeft het Bestuur van de Pater Sangerskring besloten
alle geplande activiteiten op te schorten alleszins tot en met de
maand augustus 2020. Afhankelijk van de epidemiologische
evolutie zullen we met Eyckiaanse voorzichtigheid bekijken welke
activiteiten we u in het najaar kunnen en mogen aanbieden,
weeral met eenieders veiligheid die centraal staat.
Het bezoek aan de tentoonstelling Van Eyck. Een optische
revolutie in Gent op 14 maart 2020 moest een hoogtepunt
vormen voor alle deelnemers, en dat waren er van in het begin
heel veel. Op de valreep… niet. Verschrikkelijk.
We hebben intussen enkele keren contact genomen met het
Museum voor Schone Kunsten in Gent, want we hebben de
tickets op voorhand moeten reserveren en betalen. Tot hiertoe
geen reactie. Hoewel de meeste instellingen coulant reageren,
kunnen we ons voorstellen dat het voor de instelling, Stad Gent
en de Vlaamse overheid een zware dobber is.
Het Bestuur van onze Kring heeft echter besloten aan eenieder
die al betaald had voor deze excursie, het volledige inschrijvingsbedrag eerstdaags terug te storten op uw bankrekening.
Het meesterschap der van Eycks blijft echter ongeschonden. U
kan dat onder meer bewonderen via volgende websites:
- https://www.youtube.com/watch?v=1IZxr6eGJqk - een virtuele
rondleiding van de tentoonstelling o.l.v. Till-Holger Borchert,
directeur in de Brugse musea;
- http://closertovaneyck.kikirpa.be - met aandacht voor veel
werken van Van Eyck, die tot in de kleinste details kunnen
uitvergroot worden.
Ook Pieter Bruegel in het Museum voor Schone Kunsten in
Brussel kan u virtueel bewonderen:
- https://www.youtube.com/watch?v=TaoXJUPTS0w - een
virtueel bezoek toegelicht door directeur Michel Draguet.
Met het Bestuur van onze Kring zullen we niet stilzitten om u
onze nieuwe plannen zo snel als mogelijk aan te bieden.
We wensen u en uw dierbaren in de komende beloken tijd een
duurzame gezondheid, maar zeker ook het genoegen om via
boeken en media te genieten van uw culturele interesses en van
elkaar.
Laat het u goed gaan! Van harte!

Pieter Bruegel de Oude. Val van de opstandige engelen.
(1562 - Museum voor Schone Kunsten - Brussel).
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