
Van Eyck ook in 2021!
Het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’ 
loopt nog tot eind juni 2021. Tot dan valt er 
dus nog heel wat te beleven in het teken van 
onze grote Vlaamse meester Jan van Eyck. 
Een greep uit het uitgebreide programma:

Op 27 maart opent in de Sint-
Baafskathedraal het gloednieuwe 
bezoekerscentrum. De gerestaureerde 
panelen van het Lam Gods en verschillende 
andere authentieke kunstschatten zullen 
er nog meer in al hun pracht en praal te 
bewonderen zijn. Met behulp van een 
augmented reality-bril kunnen bezoekers 
diep in het verleden reizen en de bewogen 
geschiedenis van het Lam Gods en de 
Gentse kathedraal beleven alsof ze er zelf bij 
waren.
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Vanaf 
27/03

Lam Gods
NIEUW

bezoekercentrum
I N D E Sint-Baafskathedraal



‘Lights on Van Eyck’ is een unieke licht- 
en klankbeleving en een ware ode aan 
het oeuvre van de Vlaamse meester 
Jan Van Eyck en zijn ‘Lam Gods’.
Stap binnen in de kerk, aanschouw een 
magisch lichtspektakel van projecties 
op alle muren en gewelven, tot hoog 
in de nok en raak ontroerd door een 
digitale kunstervaring! 
Brits kunstenaar Mat Collishaw brengt 
werelds meest gekende triptiek van de 
Vlaamse primitieven écht tot leven.
Deze multimediale beleving is 
toegankelijk voor een breed publiek 
van alle leeftijden: families, toeristen, 
groepen, kunstliefhebbers en 
techneuten. 

tot
sept
2021

Vanaf 1 april kan je Gent opnieuw ontdekken 
door de ogen van Jan Van Eyck en - net zoals de 
grootmeester - gebruik maken van al je zintuiglijke 
troeven. Ruiken, voelen, proeven, horen, zien, je 
zesde zintuig aanscherpen en bewegen: het komt 
allemaal aan bod tijdens deze unieke tour! Een 
waar feest voor de zintuigen: lekker eten, street 
art, ambacht, shoppen en heel wat meer.

Tijdens de drie uur durende belevingswandeling 
kom je op plaatsen die voor het grote publiek 
uitzonderlijk opengesteld worden. Eén van de 
hoogtepunten is een boottocht van een half uur 
die je  doorheen een uniek licht- en klankspektakel 
onder het Laurentplein leidt.

Deze tour is een unieke belevenis voor jong en 
oud en in kan in meerdere talen gevolgd worden. 
Wil je een rondleiding op maat? Dat kan! Zowel 
individueel als in groep te reserveren.

01/04
tot

29/08
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Een  ZINTUIGELIJKE WANDELING

OMG! SEVEN SENSES TOUR
Van Eyckin de voetsporen van

Gentdoorheen hartje
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Van EyckLights ON

IN DE Sint-Niklaaskerk



In 2020 opende een nieuw 
wetenschapsmuseum. In het Gents 
Universiteitsmuseum, kortweg 
GUM, duik je in het brein van de 
wetenschapper.
Er wordt meteen gestart met een 
pop-up expo rond perspectief en 
geometrie in het werk van Jan Van 
Eyck. Hiervoor wordt zijn beroemde 
meesterwerk Madonna met kanunnik 
Joris Van der Paele onder de loep 
gehouden. Kende Van Eyck inderdaad 
de wetten van het perspectief niet 
zoals algemeen wordt aangenomen? 
Waarom voelt zijn werk dan zo juist 
aan? 

tot
30/06
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‘Van Eyck in de diepte’
EXPO

IN HET GUM

KIDS

‘Dag Jan
Het kleine rijk van Jan Van Eyck’

IN DE Wereld van Kina

de
w

er
el

dv
an

ki
na

.s
ta

d.
ge

nt

tot
30/06

In de tentoonstelling ‘Dag Jan – Het 
kleine rijk van Jan Van Eyck’ kunnen 
kinderen en hun ouders zich helemaal 
inleven in het universum van Jan Van 
Eyck.
Kleine Jan ontdekt dat hij rechtstreeks 
afstamt van de gelijknamige 
wereldberoemde schilder en gaat 
op ontdekkingstocht om te weten te 
komen wie dat verre familielid van 
hem precies is.  Bezoekers ontrafelen 
door de ogen van nieuwsgierige 
Jan het mysterie achter de Vlaamse 
schilder. 



Haal 
je eigen 

Van Eyck-
product  
in huis

ent laat zien dat Van Eyck 
na zes eeuwen nog steeds 
zijn stempel op de stad 
drukt. Het Lam Gods is 
immers zoveel meer dan 

louter een stukje werelderfgoed. Het is 
een levend icoon dat blijft fascineren en 
inspireren.

De nalatenschap van Van Eyck stroomt 
door de stad en generatie na generatie 
inspireert hij nieuwe meesters die met 
grote trots in de kijker worden gezet. 
Meer dan zeventig Gentse makers 
engageerden zich om een product of 
ontwerp te maken geïnspireerd op 
het Lam Gods. Het zijn stuk voor stuk 
gepassioneerde vakmensen die net 
zoals Jan Van Eyck in de vijftiende eeuw 
met veel zorg, kennis en geduld het 
ambachtelijk meesterschap in leven 
houden.

De Van Eyck-makers beoefenen heel 
uiteenlopende ambachten, waardoor 
er een grote diversiteit aan unieke 
producten zal zijn: juwelen, hoeden, 
boeketten, bier, tapijten, sjaals, 
handtassen, keramiek, glaswerk… Het 
aanbod is enorm.

Hun exclusieve producten zijn te koop 
in de Lakenhalle onder het Belfort. De 
shop wordt uitgebaat in samenwerking 
met de Stadswinkel en Historische 
Huizen Gent. Naast een unieke 
conceptstore is de Lakenhalle ook het 
meetingpoint voor het themajaar OMG! 
Van Eyck was here. Zo is de locatie het 
startpunt van een aantal activiteiten en 
kunnen bezoekers er terecht voor info.

Sint-Baafsplein 2A, 9000 Gent
(onder Belfort)  |  10u – 18u, 7/7

Ontdek ook onze Van Eyck-webshop op 
vaneyckshop.gent

G

Van Eyck-shop
Een unieke conceptstore



V.U. Mieke Hullebroeck - ALgemeen directeur - stadhuis, Botermarkt 1 9000 Gent 
beelden Lam Gods: Sint-Baafskathedraal Gent, www.artinflanders.be – een initiatief van meemoo, bewerking & ontwerp Jabez Sinnesael

Sint-Jansfeest

Het Sint-Jansfeest of Midzomernacht 
op 24 juni wordt al eeuwenlang 
gevierd en was ook in de tijd van Jan 
Van Eyck een uitbundig gebeuren. 

Tijdens deze midweek van 24 tot 
27 juni brengen we als afsluiter een 
heuse ‘best of’ van het Van Eyckjaar. 
Concerten, expo’s, lezingen, workshops 
en culinaire festijnen… Ze passeren 
allemaal de revue. Dit alles op 
verschillende locaties verspreid over 
de Gentse middeleeuwse binnenstad.

24/06 
tot

27/06
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Informatie

• Astrid Van Ingelgom, Algemeen coördinator OMG! Van Eyck was here  
— Cultuur Gent, tel: 0478 78 15 59, e-mail: astrid.vaningelgom@stad.gent

• Elly Dermaut, Programmatie OMG! Van Eyck was here 
— Cultuur Gent, tel: 0495 53 26 88, e-mail: elly.demaut@stad.gent

• Vince Delhaye, Communicatieverantwoordelijke OMG! Van Eyck was here 
— Cultuur Gent, tel 0472 49 00 39, e-mail: vince.delhaye@stad.gent

• Ben Devriendt, Communicatie Sint-Baafskathedraal,  
tel: 0498 32 81 68, e-mail: ben.devriendt@toerismevlaanderen.be

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning 
Stadhuis - Botermarkt 1, 9000 Gent
tel.: 09 266 54 80
e-mail: Schepen.Souguir@stad.gent

• Erik De Troyer, woordvoerder schepen Sami Souguir,  
tel. 0473 83 00 12, e-mail: erik.detroyer@stad.gent

vaneyckwashere.be
info@vaneyckwashere.be

#omgvaneyckwashere
#visitgent

OP EN ROND HET Sint-Baafsplein


