Persbericht
Succes van Diestse musea in tijden van Corona
DIEST – Diest blijft zich verder inzetten voor kunst in de binnenstad, ook in tijden van corona.
Met het gratis openstellen van het Sint-Sulpitiuskerk is Diest alweer een toegankelijk museum
rijker.
Expo Hans Laagland was een groot succes in stadsmuseum De Hofstadt
Op 21 februari 2020 werd de expo Hans Laagland in stadsmuseum De Hofstadt plechtig
geopend. De verwachtingen waren hoog en het museum bereidde zich voor op een druk
voorjaar met veel bezoekers voor de expo van de “Rubens van nu”. Corona dacht hier echter
anders over en op 13 maart 2020 sloot het museum tijdelijk de deuren. Na de heropening van
het museum op 2 juni werd meteen beslist om de expo Hans Laagland te verlengen. Dankzij
de #socialDIESTance promotiecampagne van Toerisme Diest vonden bezoekers stilletjes aan
terug hun weg naar het museum. Na het afsluiten van de expo op zondag 13 september
stonden er maar liefst 1.210 bezoekers op de teller, zowel de kunstenaar als de stad zijn zeer
tevreden met deze cijfers. Op 30 september schonk kunstenaar Hans Laagland een werk aan
de stad Diest als dank voor het organiseren van de expo in deze uitdagende tijden. De stad is
weer een meesterwerk, “Boeket in Delftse vaas”, rijker.
Gratis toegang tot het museum voor Religieuze Kunsten in de Sint-Sulpitiuskerk
Het Museum voor Religieuze Kunst in de Sint-Sulpitiuskerk opende tijdens de zomermaanden
ook de deuren en ditmaal met gratis toegang. De Koninklijke Vrienden van Sint-Sulpitius, die
het museum openhouden, besloten geen inkom meer te vragen. De bezoekersaantallen na
het afschaffen van de entreeprijs in stadsmuseum De Hofstadt verdubbelden en dat resultaat
was ook in de Sint-Sulpitiuskerk meteen merkbaar. Maar liefst 1.300 bezoekers kwamen het
Museum voor Religieuze Kunst bewonderen. De vereniging wil het museum in de SintSulpitiuskerk voortaan elke zomer gratis openstellen, maar is voor de werkingskosten deels
afhankelijk van de entreegelden. De stad Diest besloot daarom om een jaarlijkse toelage van
€ 1.500 te geven aan de Koninklijke Vrienden van de Sint-Sulpitiuskerk om de gratis
openstelling mogelijk te maken. Op deze manier is de stad Diest alweer een museum rijker
dat voor iedereen toegankelijk is.
Schepen van erfgoed, Geert Cluckers: “Kunst en cultuur moeten er voor iedereen zijn, dus
door het gratis te maken, valt er op die manier al een drempel weg. We merken aan de
huidige bezoekersaantallen dat deze formule een succes is.”

