BEZIENSWAARDIGHEDEN

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
ANK HERSTEL, A.HERSTEL@KPNPLANET.NL
Tot 20 januari is het weer mogelijk om ‘het licht te zien’ tijdens
het Amsterdam Light Festival. De donkere dagen van december
en januari zijn bij uitstek geschikt om een uitstapje naar onze
hoofdstad te maken en de kunstzinnige lichtcreaties van dichtbij
te bekijken. Daarvoor kun je bij veel rondvaartrederijen terecht.
Zie: https://amsterdamlightfestival.com/nl.
Dit jaar sponsort één van die rederijen, Blue Boat Company, het
kunstwerk ‘Light a wish’. Dit kunstwerk bestaat uit een aantal grote,
lichtgevende paardenbloempluisjes die boven de gracht zweven.
Wereldwijd staan deze pluisjes synoniem voor het mogen doen
van een wens. Aan een rondvaart met Blue Boat is een wedstrijd
gekoppeld. Maak een foto van het kunstwerk ‘Light a Wish’ en
deel deze, vergezeld van een wens, via de sociale media en
wellicht ziet u uw wens in vervulling gaan. Een mooi initiatief is dat
de wensen van zieke kinderen ook in vervulling kunnen gaan. Per
kaartje doneert Blue Boat namelijk een bedrag aan de stichting
Make-A-Wish. https://makeawishnederland.org

De afvaarten van Blue Boat zijn dagelijks op diverse tijden tussen
17.00 en 21.00 uur. Voor (groot)ouders met kinderen vertrekken er
om 16.45 en 19.00 uur speciale Kids Cruises. Meer informatie op
www.blueboat.nl/alf.

STONEHENGE
VOORBIJ HET MYSTERIE
ANK HERSTEL, A.HERSTEL@KPNPLANET.NL
In het Gallo- Romeins Museum in Tongeren is tot en
met 21 april 2019 een unieke tentoonstelling over
Stonehenge te zien.
Curator van de tentoonstelling en archeoloog, professor
Mike Parker Pearson, besteedde de afgelopen 15
jaar, samen met verschillende opgravingteams, aan
het onderzoeken van het beroemdste archeologische
monument van Engeland: Stonehenge.
Tijdens deze onderzoeken kwam onder andere naar
voren dat Stonehenge verbonden is met de site van
Durrington Walls, slechts een paar kilometer verderop.
Hier woonden en feestten meer dan 4000 mensen
tegelijkertijd. Die zelfde mensen bouwden Stonehenge.
Volgens Parker Pearson is Stonehenge in de eerste plaats
een symbool voor de eenheid tussen volkeren.
De resultaten van de onderzoeken vormen de rode
draad in de expositie. De expositie is chronologisch
opgebouwd en toont de vijf opeenvolgende fasen

waarin Stonehenge is gebouwd en verbouwd. De eerste
fase vond plaats rond 3000 voor Christus en de laatste
fase vond plaats rond 1600 voor Christus.
De openingstijden van het Gallo-Romeins Museum van
Tongeren zijn dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00
uur. Tongeren ligt vlak over de grens bij Maastricht.
www.galloromeinsmuseum.nl

Tip voor de liefhebbers: Vlakbij het Gallo-Romeins
Museum ligt de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, waar in
het Teseum kortgeleden een unieke ondergrondse
site voor het publiek is geopend. Drie meter onder
de grond tekent zich 2000 jaar geschiedenis af
met de resten van zeven kerken, huizen en straten.
www.teseum.be

VOEKSNIEUWS | NR. 01, JAN 2019

17

