PERSBERICHT
Eerste dag Feest van de Geest Groene Hart goed bezocht
De eerste dag van de expositie Feest van de Geest heeft een behoorlijke bezoekersstroom
opgeleverd in het Groene Hart. In Gouda bezochten zo’n driehonderd mensen op de koude en
regenachtige Hemelvaartsdag de locaties waar speciaal gemaakte Pinkster-kunstwerken te
zien waren en ‘heiligen’ als moeder Teresa en Bonhoeffer hun verhaal deden. In Bodegraven
kwamen zo’n zeventig mensen op de kunstwerken af. De organisatoren zijn blij met deze
belangstelling. De kerken zijn ook op zaterdag en zondag open, en in het lange
Pinksterweekend.
De Goudse Sint-Joostkapel trok op donderdagmiddag veel bezoekers, ook uit het buitenland. Er
waren immers ook talloze gasten in de stad die de Goudse Keramiekdagen bezochten. Zo kwam er
een groep Japanse toeristen de kerk binnen, die aan een rondleiding door Gouda bezig waren, en en
passant het werk van Jacoline Brak konden bewonderen.
Ook de actrice die de Goudse ‘heilige’ Anna Barbara van Meerten-Schilperoort speelde in het Golda
poortje, had verschillende groepen met hun gids onder haar gehoor. In twee minuten vertelde ze wat
haar motivatie was om in de negentiende eeuw de vrouwen in de vrouwengevangenis te bezoeken.
Workshop marmeren populair bij kinderen
In Gouda trok de workshop Marmeren in de Ontmoetingskerk maar liefst vijftig kinderen. Zij zagen
hoe handboekbindster Wilma van Ipenburg deze kunstvorm toepaste op papier, en mochten ook zelf
aan de slag onder haar leiding.
Bezoek van ver weg
In Bodegraven kwamen zelfs geïnteresseerde bezoekers uit Soest en Emmen binnen. Ze waren
benieuwd naar de kunstwerken en de kerken in het Groene Hart. De bezoekers in Bodegraven
genoten ook van de extra kunstwerken die glaskunstenares en pentekenares Ineke Smienk in
bijvoorbeeld de Ontmoetingskerk had tentoongesteld.
Wat is Feest van de Geest Groene Hart?
Feest van de Geest Groene Hart houdt in dat 13 kunstenaars uit het Groene Hart hun nieuwe
kunstwerk over Pinksteren exposeren in kerken in Bodegraven, Gouda, Haastrecht en Harmelen en
zorgcentrum Reehorst in Reeuwijk. Het thema van de expositie dit jaar is ‘Vuur dat nooit meer dooft’.
Rond de expositie zijn tal van activiteiten georganiseerd in samenwerking met de kunstenaars, zoals
Meet & Greets, workshops (ook voor kinderen), het Vurig Fietstheater, een inspirerende fietstocht in
Gouda, en een prijsvraag voor jongeren.
Het Feest van de Geest duurt van donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) t/m zondag 1 juni, en van
vrijdag 6 juni t/m Pinkstermaandag 9 juni. De gebouwen zijn tijdens deze lange weekends dagelijks
open van 12 tot 17 uur, met enkele uitzonderingen. Een overzicht staat op www.feestvandegeest.nl >
Groene Hart. Een auto- en fietsroute verbindt alle expositieruimtes. De toegang tot de expositie is
gratis. Volg Feest van de Geest Groene Hart ook op twitter @Feest_vd_Geest_GH en Facebook:
Feest.vandeGeest
Landelijk project
Aan ‘Feest van de Geest’ doen landelijk ruim 100 kerken mee. Het is een project voor de ontmoeting
tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen, dat om het jaar gehouden
wordt. De editie van 2014 is inmiddels de zevende.
Meer informatie op www.feestvandegeest.nl
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