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Graaf & schappelijk slo�eest in Kortrijk
1302
Deze herfstvakan�e is de laatste kans om de huidige museumopstelling in de Groeningeabdij te

bezoeken. Op zaterdag 6 en zondag 7 november sluiten we af in s�jl, en dit met een graaf &

schappelijk slo�eest. Neen, dit is geen afscheid. De Guldensporenslag is en blij� onlosmakelijk

verbonden met de stad Kortrijk. Op 11 juli 2022 herrijzen we, in een eigen�jdse presenta�e, in de

Onze-Lieve-Vrouwekerk, de plaats waar 1302 historisch thuiskomt.
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Deze site heeft jarenlang dienst gedaan om museum 1302 te huisvesten en de
bezoekers in een museale context over de Guldensporenslag bij te leren. Vanaf
2022 gaan we het verhaal van 1302 en onze rijke Vlaamse geschiedenis op
een andere manier vertellen: in de Onze-Lieve-Vrouwekerk komt een unieke
multimediale beleving! Op de site van de Groeningeabdij bouwen we dan weer
een prachtige kunst- en tentoonstellingssite waarmee we onze stad eindelijk
ook op vlak van beeldende kunsten van de nodige infrastructuur zullen
voorzien. Maar voor al dat moois er komt is het eerst tijd om nog een laatste
keer te genieten van museum 1302. Allen welkom in de herfstvakantie!
— Axel Ronse, schepen van cultuur

Tijdens de herfstvakan�e is een bezoek aan het museum gra�s. We willen dan ook iedereen de kans

geven om voor een allerlaatste keer van de huidige opstelling te genieten. Tijdens de week draaien we

om 11 en om 16 uur de film '1302, de Slag' van de regisseur Klaus Verscheure. Dat heel wat Kortrijkzanen

des�jds als figuranten deelnamen aan de filmopnames, is een leuke extra voor de kijker. Wie herken jij

allemaal? En vind je jezelf terug op het wi�e doek?

Op zaterdag 6 en zondag 7 november schakelen we een versnelling hoger en pakken we uit met een heus

graaf & schappelijk slo�eest. We voorzien anima�e, vertellers, rondleidingen voor gezinnen en

volwassenen, een middeleeuwse DJ-sessie, een fotoshoot in ridders�jl en nog heel wat meer

verrassingen. Het volledig programma ontdek je op www.kortrijk1302.be.

https://www.kortrijk1302.be/


Oproep: stuur jouw vraag in over 1302
Tijdens het slotweekend proberen we je een antwoord te geven op veelgestelde vragen over 1302.

Hoelang duurde de Guldensporenslag nu echt? Wie vocht er allemaal aan Vlaamse en Franse zijde?

Hebben de Vlamingen de Vlaamse Leeuw gezongen na de slag? Stond Jan Breydel aan de barbecue?

Alles wat je al�jd al wilde weten maar nooit durfde vragen over 1302, kan je nu eindelijk achterhalen.

Stuur je prangende vraag naar kortrijk1302@kortrijk.be, en wij proberen een antwoord te bieden �jdens

een masterclass op zondag 7 november. Deze gaat door om 16 uur in het auditorium.

Voor alle duidelijkheid: Hoewel 1302 de deuren sluit, blij� het toeris�sch onthaal toegankelijk tot eind

dit jaar. Daarna verhuist deze dienst naar het infopunt van het Begijnhof.  

EXTRA VOOR PERS

Schepen Axel Ronse verzorgt het slotwoord op het einde van de masterclass op zondag 7 november

omstreeks 16.30 uur in het auditorium van Kortrijk 1302. Reporters en/of fotografen zijn welkom.
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