Fact sheet
Tentoonstelling
Voor God & Geld, Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden
Locatie
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Gent
Bezoekadres
Lange Steenstraat, Gent (Patersholwijk), België
Postadres
Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent, België
Data
17 juni 2016 tot 1 januari 2017
Contact pers
Voor pers en achtergrondinformatie over de tentoonstelling, contacteer info@voor-god-en-geld.be
High-res beelden kunt u opvragen via de website, zie voor overzicht persbeelden:
http://voor-god-en-geld.be/pers/
Samenvatting
Van 17 juni 2016 tot 1 januari 2017 organiseert de Provincie Oost- Vlaanderen in het Gentse
Caermersklooster de tentoonstelling ‘Voor God & Geld’. Een gedurfde combinatie van bekende
topstukken en onbekende pareltjes nemen de bezoeker op sleeptouw doorheen de fascinerende
middeleeuwen. Samen vertellen ze een breed cultuurhistorisch verhaal. Een verhaal dat het rijke
verleden van wat vandaag Vlaanderen is laat herleven en daar op verfrissende manier een nieuw
licht op werpt.

Publicaties
Er zijn twee boeken speciaal voor de tentoonstelling samengesteld. Zij zijn beide in de tentoonstelling
te koop:
Prof. Dr. Katharina Van Cauteren en Fernand Huts, Voor God & Geld. Gouden Tijd van de Zuidelijke
Nederlanden, Lannoo, 2016. Beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.
336 pagina’s, hardcover, 25 x 29cm, meer dan 150 full colour illustraties.

Publicaties - vervolg
Véronique Lambert en Peter Stabel (red.), Gouden tijden. Rijkdom en status in de middeleeuwen,
Lannoo, 2016. Beschikbaar in het Nederlands en Engels. 556 pagina’s, hardcover, 25 x 29cm, meer
dan 300 full colour illustraties.
Ook is er een themanummer van het OKV (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen) samengesteld, dat in de
tentoonstelling te koop wordt aangeboden. Auteurs: Niels Schalley, Hannah Thijs, Katharina Van
Cauteren. Kunsttijdschrift, 40 pagina’s, circa 40 full colour illustraties.
Met dank aan
De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation,
onder auspiciën van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Bruikleengevers
De collectie is samengesteld met bruiklenen uit gerenommeerde Belgische musea, archieven,
bibliotheken en privécollecties. Belangrijkste bruikleengevers:
 Collectie Belfius Bank
 Collectie Katoen Natie
 Groeningemuseum, Brugge
 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen
 Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel
 KU Leuven - Kunstpatrimonium, Arenbergverzameling, Leuven
 KU Leuven, Universiteitsbibliotheek, Tabularium, Leuven
 M van Museum Leuven, Leuven
 MAS | Museum Aan de Stroom, Antwerpen
 Monasterium De Wijngaard, Brugge
 Museum Het Zotte Kunstkabinet, Mechelen
 Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief, Gent
 The Phoebus Foundation
 UGent Universiteitsbibliotheek, Gent
 Privécollecties
Curator
Prof. Dr. Katharina Van Cauteren

Publieksinformatie
+32 (0)9 269 29 10 (di t/m zondag van 10 tot 18 uur) of stuur een email naar
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
Openingstijden
Dagelijks van 10 tot 18 uur – tickets zijn verkrijgbaar tot 17 uur
Sluitingsdag
Elke maandag en 24, 25, 31/12 en 1/1
Toegangsprijzen
E 10,- voor de individuele bezoeker
E 7,- voor jongeren tot 26jr, ouderen va 60 jr, groepen vanaf 10 personen en speciale ledentarieven
E 0,- voor pers, gidsen, jongeren t/m 18 jaar
Meer detail inzake kortingstarieven
Het ticket biedt ook toegang tot de educatieve tentoonstelling rondom de restauratie van Het Lam
Gods, in het Caermersklooster.
Kaartverkoop
De online kaartverkoop voor de tentoonstelling start 1 juni 2016, via de website:
http://voor-god-en-geld.be/bezoekinfo (‘bestel tickets’). Met deze tickets bent u zeker van toegang
op een door u gewenste dag en tijd. U kunt direct doorlopen naar de ingang van de tentoonstelling.
U kunt de tickets ook op een ander moment gebruiken, maar u heeft dan kans op wachttijd.
Kaarten zijn ook aan de kassa beschikbaar, vanaf 17 juni 2016. In verband met een optimale
bezoekerservaring en maximale capaciteit behoudt de organisatie het recht bezoek te reguleren,
waardoor enige wachttijd kan ontstaan.
Voor arrangementen (zakelijk, vereniging of privé) is het Caermersklooster uitzonderlijk geopend
tussen 18u – 20u, op reservering. Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen
met Carina Mertens via 00-32-(3) 221 68 12 of info@voor-god-en-geld.be.
Audioguide
Audioguides worden gratis ter beschikking gesteld. U kunt ze afhalen bij de balie, in het Nederlands,
Engels, Frans, Duits of Spaans.
Bezoekersgids
Ook een bezoekersgids is gratis verkrijgbaar aan de balie, in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of
Spaans. De gids geeft een overzicht van de topstukken in de zalen met een woordje uitleg. Uw gids is
de Vlaamse ondernemer, Fernand Huts.

Toegankelijkheid
De tentoonstelling in het Caermersklooster is geheel toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Rondleidingen
Gidsen kunnen gereserveerd worden via:
vzw Gandante
www.gandante.be - info@gandante.be - +32 (0)9 375 31 61
De Gentse Gidsen
www.gentsegidsen.be - info@gentsegidsen.be - +32 (0)9 233 07 72233
Onderwijs
Speciale onderwijsrondleidingen en lesmateriaal is beschikbaar.
Shop
In de shop worden diverse artikelen verkocht. De shop is dagelijks open van 10 tot 18 uur.
Bereikbaarheid
Het Caermersklooster ligt in het historische hart van de stad Gent en is eenvoudig met het openbaar
vervoer te bereiken.
Tram 1: van treinstation Gent-Sint-Pieters (perron 2) naar Caermersklooster: tram 1 richting
Wondelgem / Evergem. Afstappen aan halte Gravensteen. Wandel langs de Geldmunt tot deze
overgaat in de Langesteenstraat (volg de bocht naar rechts) op uw rechterkant ziet u het
Caermersklooster.
Parking
Het Caermersklooster bereikt u het beste met het openbaar vervoer. Zo is het Patershol, de
omgeving rond het klooster, een verkeersvrije zone. Mocht u met de wagen komen dan kunt u
parkeren op de volgende locaties:
Parking Vrijdagmarkt (P1)
Parking Ramen (P8)
Parking Sint-Michiels (P7)
Gent, mei 2016

