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Zondag 11 juni om 15.00u
Literaire picknick
De Lantaarn en Ne-Be organiseren een picknick gekoppeld aan de 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, Praag. Er is een openbare WC in de buurt.
Deze aktiviteit heeft plaats ongeacht het aantal deelnemers! Bij regen of storm gaat de picknick niet door.
Aanmelding is gewenst: delantaarn.cz@gmail.com
Elektronische versie van Kaas: http://www.dbnl.org/tekst/elss001kaas01_01/

Vooruitzichten
►23 juli 2017 om 14.30u: bezoek aan het Agnesklooster, Praag
En ook nog
►18.5. 2017 Internationale dag der Musea: gratis toegang in o.a. de Nationale Galerie, Praag
►9.6.2017 Nacht der kerken (Noc kostelů)
►10.6.2017 Praag, museumnacht
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 (53)
Pendentief
(ps) Het pendentief is een konstruktie-element van de pendentiefkoepel, het is de gewelf- of hoekzwik in de vorm van
een sferische driehoek, die de overgang vormt van een kwadratische of polygonale ruimte beneden naar de basis (cirkel,
ovaal) van het koepelgewelf boven.
Pendentieven komen voor bij de Byzantijnse centraalbouw, bijv. in de Hagia Sophia (532-537) in Konstantinopel en in
talrijke koepelkerken in Klein-Azië. Later werden ze tijdens renaissance en barok weer veel toegepast voor de
koepelbouw, waarbij tussen de pendentieven en de koepel nog een cilindrisch element werd toegevoegd, de tamboer of
trommel.
Naast de pendentiefkoepel zijn er ook de hangkoepel (Boheemse kap) en de trompenkoepel.
Pendentif (D), pendentive (E), pendentif (F), pendentiv (CZ)
Foto´s v.l.n.r.: tekening, vier pendentieven met koepel; tekening, vier pendentieven, tamboer, koepel; Fulnek (Moravië),
Drievuldigheidskerk, pendentief met allegorische voorstelling van Amerika (1760).
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