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Zondag 11 juni om 15.00u
Literaire picknick
De Lantaarn en Ne-Be organiseren een picknick gekoppeld aan een bespreking van de roman Kaas van Willem
Elsschot. Een goed boek en lekker eten – de ideale combinatie voor een zondagnamiddag!
Iedere deelnemer wordt gevraagd om voor zichzelf eten en drinken mee te brengen, graag ook een dekentje of
een klapstoel voor wie dat nodig heeft.
Waar? In het Chotek Park bij het Zomerpaleis van koningin Anna. Er is een openbare WC in de buurt.
Deze aktiviteit heeft plaats ongeacht het aantal deelnemers! Bij regen gaat de picknick niet door.
Aanmelding is gewenst: delantaarn.cz@gmail.com
Zondag 23 juli om 14.30u
Agnesklooster, Praag
We bezoeken niet de vaste verzameling oude kunst, wel de vrij toegankelijke
schitterende gotische kapellen, de gotische kruisgang en de in 2016 opengestelde
tuinen met moderne skulpturen. Zie: http://www.ngprague.cz/en/objektdetail/convent-of-st-agnes-of-bohemia/
Bijdrage: 50,- kronen. Aanmelding is gewenst. Afspraak om 14.30u bij de noordingang van het kloosterkompleks ter hoogte van bushalte "Nemocnice Na
Františku" (bus 207). Openbaar vervoer: metrostation Náměstí republiky (lijn B,
geel), tramhalte Dlouhá třída (trams 6, 8, 15 en 26).
Foto: de gotische kruisgang van het Agnesklooster
Vooruitzichten
►10 september 2017 om 14.15u: Wandeling in Malešice, Praag 10
Met vriendelijke groet,
Eva Giese, Sylva Alderliestenová, Markéta Kluková, Sjoukje Robben, Radka Smejkalová, Monika Loderová,
Martin Kysly, Ruben Pellar, Bart Van Bambost, Joris Van Avermaet en Piet Schepens
Verschijnselen (54)
Kruisgang
(ps) De kruisgang is de overdekte, meestal overwelfde bogengang om de binnenhof (pandhof) van een klooster. De kruisgang is zowel verblijfplaats (oord voor gebed en meditatie) als beschutte verbindingsweg (kruispunt) tussen de belangrijkste kloosterruimten: kerk, kapittelzaal, eetzaal, spreekkamer en op de eerste verdieping de slaapzaal (of de afzonderlijke cellen). De arkadengalerie heeft aan de hofzijde een borstwering, is meestal open, maar in noordelijke landen
kunnen vensters zijn aangebracht. Op de binnenhof (symbolisch de paradijstuin) bevindt zich gewoonlijk een bronhuis of
waterput of fontein. Dikwijls is in de kruisgang prachtige middeleeuwse bouwskulptuur: gewelfribben, kapitelen,
konsoles, sluitstenen, maaswerk enz. Synoniemen voor kruisgang zijn kloosterpand, kloostergang, pandgang, ambitus.
Het gehele kloostergebouw wil de afbeelding zijn van de Civitas Dei (het hemelse Jeruzalem), waarin het gemeenschapsleven der monniken of kapittelheren (kanunniken) volgens orderegels verloopt. De kruisgang is er het centrale "plein".
Kreuzgang (D), cloister (E), cloître (F), křížová chodba (CZ)
Foto´s v.l.n.r.: Duitsland, Mainz, Dom, kruisgang, gotisch (1400-1410); Duitsland, Baden-Württemberg, Maulbronn,
voorm. cisterciënzerklooster, Brunnenhaus, interieur, 14de eeuw; Tsjechië, Zuid-Bohemen, Zlatá koruna (Goldenkron),
voorm. cisterciënzerklooster, plattegrond (13de eeuw), centraal de kruisgang met bronhuis.
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