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Erfgoeddag in Kortrijk
Op zaterdag 24 en zondag 25 april staat het thema 'De Nacht' centraal in een weekend vol cultureel

erfgoed. De 20ste edi�e van Erfgoeddag spreidt zich uitzonderlijk over twee dagen. In Kortrijk is deze

feestedi�e alvast coronaproof georganiseerd. Dit betekent dat je je vooraf moet inschrijven en dat het

programma zowel live als online ac�viteiten bevat. Naar goede gewoonte is de deelname gra�s.

Voor de twintigste editie zetten we het culturele erfgoed van Kortrijk een gans
weekend in de kijker. Met een ruim aanbod aan online en fysieke activiteiten
kan jong en oud op een laagdrempelige manier kennis maken met
verschillende aspecten van onze rijke geschiedenis en mooie tradities. 
— Axel Ronse, schepen van cultuur

⏲

http://pers.kortrijk.be/


Online voorleesverhaaltje
Worden bobijnen ’s nachts opgedraaid door een dansende ballerina? Hoe klinkt een Perzisch

wiegeliedje? Wil je graag een DIY-mobiel boven je bed? Je oren en ogen worden geprikkeld �jdens een

gezellig digitaal momentje. De ideale voorbereiding op de nacht die straks valt…

Een organisa�e van Texture i.s.m. FMDO Kortrijk, Bibliotheek Kortrijk en erfgoed zuidwest.

WAAR? Gezellig thuis. We bezorgen je een zoom-link en een knutselpakket.

WANNEER? Zaterdag 24 april om 16 uur

TIP! Om het knus te houden, reserveren we deze ac�viteit voor maximum 10 gezinnen. Op voorhand

inschrijven is dus verplicht. Stuur een mail naar texture@kortrijk.be en we laten je spoedig weten of je bij

de eerste �en gezinnen hoort. 

Duister verleden

Lees meer over deze activiteit op de website van Texture

https://www.texturekortrijk.be/
https://www.fmdo.be/
https://www.kortrijk.be/bibliotheek
http://www.erfgoedzuidwest.be/
mailto:texture@kortrijk.be
https://www.texturekortrijk.be/content/erfgoeddag-online-voorleesverhaaltje-eerst-dolle-pret-straks-pas-naar-bed


Een handig instrument �jdens het feestweekend is de ErfgoedApp die je kan downloaden via

www.erfgoedapp.be. Hiermee kan je aan Preetjes Molen in het duistere verleden van Heule duiken en

geanimeerde historische verhalen beluisteren. De molenaars nemen je op sleeptouw in de laatste nog

werkende vlaszwingelmolen van Europa.

Een organisa�e van Texture i.s.m. Stones and Stories, Eva Baete & medialab Quindo.

WAAR? Preetjes Molen, Hoge Dreef, Heule

WANNEER? Zaterdag 24 en zondag 25 april, telkens van 17 tot 20 uur

TIP! Installeer op voorhand de ErfgoedApp op je gsm

Track & Trace op Erfgoeddag: Bieke Depoorter

Lees meer over deze activiteit op de website van Texture

http://www.erfgoedapp.be/
https://www.texturekortrijk.be/
https://www.facebook.com/StonesandStoriesOudenaarde
https://evabaete.be/
https://www.quindo.be/
https://www.texturekortrijk.be/content/erfgoeddag-het-duistere-verleden-wacht-je-op-aan-preetjes-molen


Bieke Depoorter presenteert een solotentoonstelling op het Fotofes�val Track & Trace. Bieke is

gefascineerd door de nacht. Vaak brengt ze de nacht door met mensen die ze toevallig ontmoet. In het

holst van de nacht is alles eerlijker, directer. Façades vallen weg, mensen komen dichter bij hun eigen

iden�teit. Bieke zelf is geconcentreerder, minder afgeleid. Ze staat dichter bij zichzelf en denkt dat dit ook

voor andere mensen zo is. Dat levert eerlijke portre�en op.

Een organisa�e van Track & Trace.

WAAR? Kortrijk 1302, Begijnhofpark, Kortrijk

WANNEER? Zaterdag 24 april van 18 tot 23 uur

TIP! Reserveer je gra�s �ckets op voorhand via de �cketshop van de stad Kortrijk

De Nachtronde

Boek HIER je gratis ticket voor de expo Agata van Bieke Depoorter

https://trackandtracekortrijk.be/
https://ticketshop.kortrijk.be/exhibitions/register?id=03299540-2E71-EB11-A1B2-005056999076&shop=522FA1E8-BC23-4465-AAB0-FAB9941025FC&language=NL


In BK6 kan je zowel op 24 als op 25 april de fototentoonstelling De Nachtronde gaan bekijken. Fotograaf

William Moulin registreerde in de jaren '80 ongevallen, incidenten en nachtbrakers. Poli�epatrouilles

maken 's nachts de gekste dingen mee.

Aansluitend kan je tekeningen bewonderen van de Kleine Kunstgalerij. Ze inspireerden zich op de

historische aanwezigheid van wolven in Kortrijk.

Een organisa�e van de Stedelijke Musea Kortrijk i.s.m. William Moulin.

WAAR? BK6, Broelkaai 6 (ingang Tayaertstraat), Kortrijk

WANNEER? Zaterdag 24 april van 18 tot 23 uur, zondag 25 april van 10 tot 18 uur

TIP! Reserveer je gra�s �ckets op voorhand via de �cketshop van de stad Kortrijk

Online escape game in museum Texture

Boek HIER je gratis ticket voor de fototentoonstelling De Nachtronde

https://ticketshop.kortrijk.be/exhibitions/register?id=3BBAFAF9-BA93-EB11-A1B5-005056999076&shop=522FA1E8-BC23-4465-AAB0-FAB9941025FC&language=NL


Op zaterdagavond 24 april wordt Texture omgetoverd tot een live online escape room! Alle deelnemers

zijn serieus hun vlasdraad kwijt en zi�en vast in het Golden River Labyrinth. Welk team geraakt er als

eerste uit? Welk team wordt achtervolgd door de Minotaurus? Dit is een gra�s online quiz voor 14+ers

en volwassenen, die live uitgezonden wordt vanuit museum Texture te Kortrijk. Je neemt het op tegen de

andere teams aan de hand van meerkeuzevragen en ac�eve opdrachten.

Een organisa�e van Texture i.s.m. Produc�ons&Zonen. Met de steun van de Vlaamse Overheid via de

culturele ac�viteitenpremie.

WAAR? Gezellig thuis. De zoomlink vind je op de website van Texture.

WANNEER? Zaterdag 24 april om 20 uur

TIP! Log 10 minuten op voorhand in.

Borduurlab: maak je eigen pluchen superheld

Lees meer over deze activiteit op de website van Texture

https://www.texturekortrijk.be/
https://productionsenzonen.be/
https://www.texturekortrijk.be/content/erfgoeddag-the-golden-river-labyrinth-online-quiz


Met naald en draad borduur je jouw held op een dummiepoppetje. Je ontdekt dat borduren een

eeuwenoud ambacht is, maar eentje die nog steeds springlevend is. Je gaat zelf aan de slag met een

heuse computergestuurde borduurmachine. Zo kan je een detail of een naam met de borduurmachine

maken en zo je pop verder pimpen. Na afloop neem je je zelfgemaakte superheldenpop mee naar huis.

Een organisa�e van Texture i.s.m. Fyxxi.

WAAR? Texture, Noordstraat 28, Kortrijk

WANNEER? Zondag 25 april, van 13u30 tot 16u30

TIP! Om deze workshop coronaproof te kunnen organiseren, reserveren we deze ac�viteit voor maximum

8 kinderen. Reserveer je gra�s �cket op voorhand via de website van Texture.

Lees meer over deze activiteit op de website van Texture

https://www.texturekortrijk.be/
https://www.fyxxi.be/
https://www.texturekortrijk.be/content/erfgoeddag-borduurlab-8-maak-je-eigen-pluchen-superheld




Ontdek het programma in Zuid-West-Vlaanderen op www.erfgoedzuidwest.be/erfgoeddag2021

Meer info over alle ac�viteiten van Erfgoeddag vind je op www.erfgoeddag.be

http://www.erfgoedzuidwest.be/erfgoeddag2021
http://www.erfgoeddag.be/

