
 
Dag Jan, Het Kleine Rijk van Jan Van Eyck 

Dé familietoonstelling in het Gentse Van Eyck jaar 
 

Met OMG! Van Eyck was here viert Gent in 2020 haar grootste Vlaamse Meester Jan Van 

Eyck. Als onderdeel van dit programma opent op 26 maart 2020 de familietentoonstelling 

Dag Jan in De Wereld Van Kina.  

 
De tentoonstelling Dag Jan brengt het verhaal van de oude Vlaamse Primitieven, met een 
knipoog naar de moderne skate-cultuur. Bezoekers zullen de middeleeuwse wereld van Jan 
Van Eyck beter leren kennen 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 en 
gaat op zoek naar wie dat verre familielid van hem precies is. In De Wereld van Kina komen 
bezoekers kamer na kamer 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…; ze komen allemaal aan bod.  

Via kijkkasten, vitrines, animaties, interessante weetjes en een interactief parcours worden 
bezoekers op een speelse en educatieve manier ondergedompeld in het rijk van Van Eyck.  

Audiotour 
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, Duits 
en Engels beschikbaar zijn.  



PRAKTISCH 
Locatie:  De Wereld van Kina  
Officiële opening: 26 maart 2020  

Praktische info De Wereld van Kina: https://dewereldvankina.stad.gent/praktisch 

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van De Wereld van Kina en inkom 
is inbegrepen in de toegangsprijs. 
Bezoekers met een ticket voor de Van Eyck-expo in het MSK hebben recht op het 
reductietarief. 
 
 

PUBLICATIE 
Bij de tentoonstelling is het jeugdboek “Dag Jan” verkrijgbaar in museumshops, betere 
boekenwinkels en via www.dagjan.be  

 

 

 

 

 

 

Dag Jan 
Uitgeverij: Borgerhoff-Lamberigts  

Publieksprijs:   €19,99 incl. BTW  

Auteur:           Gille De Bruycker (Artoria) 

formaat 250 x 320 mm, hard cover, volledig in vierkleur, 48 pagina’s 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS  

Organisator Stefaan Engels  

T. 0032 488 62 51 11 

E. engels.stefaan@gmail.com 

W. dagjan.be  

 


