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Familie-expo 'Dag Jan' dompelt bezoekers
onder in het universum van Jan van Eyck

In 2020 viert Gent zijn grootste Vlaamse meester Jan van Eyck. Een expo voor

kinderen kon daarbij niet ontbreken. 'Dag Jan – Het kleine rijk van Jan Van

Eyck' dompelt jong en oud helemaal onder in het universum van Van Eyck. De

familie-expo is te bezoeken van 30 augustus 2020 tot 30 juni 2021 in De wereld

van Kina: het Huis.

De Vlaamse Primitieven met een knipoog naar de skate-cultuur

Bezoekers verkennen de middeleeuwse wereld van Jan van Eyck vanuit het perspectief van een

jongen uit deze tijd, die ook Jan heet. Deze hedendaagse Jan ontdekt plots dat hij rechtstreeks

afstamt van de bekende schilder. Hij gaat op zoek naar wie dat verre familielid van hem precies

is.

Kamer na kamer komen bezoekers steeds meer te weten over één van de bekendste schilders uit

de geschiedenis. Het Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw, zijn Portret van een man

met rode tulband, het Lam Gods, zijn schilders- en verftechnieken in zijn middeleeuwse atelier

en de vele geheime avonturen in vreemde landen, enzovoort. 20 haarfijne replica's van de

portretten die Jan van Eyck maakte, zijn er te zien.

⏲



'In het goedgevulde programma van 'OMG! Van Eyck was here' zijn we
bijzonder blij dat het educatieve luik voor kinderen met deze expo in De wereld
van Kina wordt ingevuld.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

Op verkenning met een audioguide

In een interactief parcours langs kijkkasten, vitrines en animaties worden bezoekers op een

speelse en educatieve manier ondergedompeld in het kleine rijk van Van Eyck. Om de

tentoonstelling toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, wordt het verhaal

verteld aan de hand van geluidsfragmenten die zowel in het Nederlands, Frans als Engels

beschikbaar zijn.

Praktisch

Van 30 augustus 2020 tot 30 juni 2021 in De wereld van Kina: het Huis, Sint-Pietersplein 14,

9000 Gent

De expo is te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum: van maandag tot vrijdag

van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, op zon- en feestdagen van 14 tot 17.30 uur

De toegang is inbegrepen in de toegangsprijs voor De wereld van Kina.

Ook klassen kunnen de expo bezoeken. Een klasbezoek reserveren kan via

kinahuis@stad.gent of 09 323 62 50.

Bij de expo hoort ook een gelijknamig boek 'Dag Jan | Het kleine rijk van Jan Van Eyck' (bij

Borgerhoff & Lamberigts). Het boek is te koop in de museumshop, de Van Eyck-shop of de

boekhandel.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Joke Gezels, Educatieve Diensten, gsm 0470 20 32 56, e-mail joke.gezels@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Betrokken

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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