Persbericht
Diestse Museumnacht 2022 brengt musea ’s
nachts tot leven
DIEST – ’s Nachts door het museum dwalen en zien hoe de collectie tot leven komt
… Tijdens de Diestse Museumnacht is het mogelijk! Op donderdag 26 mei nemen de
para’s, de grauwzusters, de gasthuisapothekers en de Diestse wijzen je mee terug in
de tijd.
Klaar voor een magisch museumbezoek? Kom dan op donderdag 26 mei (O.H.
Hemelvaart) tussen 19 en 23 uur naar de Museumnacht in Diest. “De Diestse musea
zijn dan allemaal open,” vertelt schepen van Cultuur Geert Cluckers, “en verrassen
bezoekers met bijzondere activiteiten. Op maar liefst negen plaatsen kan je terecht
voor een avondbezoek.” Een plannetje met de locaties van de musea en het
volledige programma vind je op de website www.diest.be/museumnacht.










Pegasus Museum, citadel
Allerheiligenkapel, Allerheiligenberg 40
Stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1
Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt
Lakenhalle, Scholenstraat 4
Museum Gasthuisapotheek, Koning Albertstraat 16
Sint-Catharinakerk, Kerkstraat – Begijnhof
Foyer CC Begijnhof Diest, Infirmeriestraat z/n
Museum Grauwzusters, Engelenconventstraat 5 – Begijnhof

Kunstenparcours NTKD
Ontdek tijdens de Museumnacht de uitzonderlijke heelmeesters van het
kunstenparcours ‘Not That Kind of Doctor’. De tentoonstellingen in stadsmuseum De
Hofstadt, de Sint-Sulpitiuskerk, de Lakenhalle, de Sint-Catharinakerk en de foyer
van het CC Begijnhof Diest onderzoeken de helende kracht van beelden, woorden en
muziek.

Ontdek het parcours op eigen houtje tussen 19 en 23 uur, of neem om 20 uur deel
aan de themawandeling met gids. Voor de gegidste rondleiding is reserveren
verplicht via visit@diest.be.
Op de Grote Markt kan je bovendien genieten van een streepje muziek, gebracht
door de Diestse concertband ‘Ons Vermaak’ en pianist Jochen Golsteyn.
Waar?








Stadsmuseum De Hofstadt, Grote Markt 1: expo DE BLIJDE
BOODSCHAP/THE GOOD NEWS van Raymond Minnen en Freddy De
Vierman.
Museum voor Religieuze Kunst, Sint-Sulpitiuskerk, Grote Markt: expo Johan
Tahon.
o Haal hier ook jouw gratis proevertje Sint-Jan-bier en vier mee het
feestjaar ter ere van Sint-Jan Berchmans.
Lakenhalle, Scholenstraat 4: expo WITNESS TO FREEDOM van Roland
Minnaert en Joke Pieck.
Sint-Catharinakerk, Kerkstraat – Begijnhof: expo MEDICINE MIX FOR
PEACE van Freddy De Vierman.
Foyer CC Begijnhof Diest, Infirmeriestraat z/n: expo MEDICINE MIX FOR
PEACE van Freddy De Vierman.

Op missie in het Pegasus Museum
Beleef tijdens de Diestse Museumnacht in het Pegasus Museum zelf de geschiedenis
van het Eerste Bataljon Parachutisten, een elite-eenheid die dienstdeed van 1942 tot
2010. Kom mee op pad met oudgedienden van de eenheid, die je door hun
persoonlijke ervaring en verhalen laten kennismaken met de verschillende
humanitaire acties waaraan ze de voorbije decennia deelnamen.
Wist je dat er ook een speciaalbier bestaat geïnspireerd door het Eerste Bataljon
Parachutisten? Brouwerij Bastion laat je tijdens de Museumnacht proeven van het
Baret-bier. Je gratis proevertje vind je in het Pegasus Museum.
Waar? Pegasus Museum, citadel.
Mirakels in de Allerheiligenkapel
Kan je wat extra geluk gebruiken? In de Allerheiligenkapel brand je een kaarsje bij
een van de 160 heiligenbeelden die de kapel rijk is.
Om 19.30 en 21 uur kan je aansluiten bij een rondleiding in de kapel in het Diesters
dialect door taalexpert Fons Bonroy. Inschrijven voor deze rondleiding is verplicht,
via museum@diest.be of telefonisch op 013 35 32 09.
Waar? Allerheiligenkapel, Allerheiligenberg 40.
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De geheimen van het Museum Gasthuisapotheek
De gasthuisapothekers van wacht vertellen je met veel plezier hun geheime
recepturen en spannende verhalen in een van de oudste apotheken van het land.
Gluur binnen en bewonder de talrijke oude apothekerspotten en het typische
interieur van deze 18e-eeuwse apotheek.
Waar? Museum Gasthuisapotheek, Koning Albertstraat 16.
Zus+ers in de Sint-Catharinakerk & Museum Grauwzusters
In de Sint-Catherinakerk en het Museum Grauwzusters treed je in de voetsporen van
de grauwzusters, een spoor van een leven in armoede, zuiverheid en
gehoorzaamheid. Blaas het stof van je geloften en kom samen het vuur ontsteken
van de zachtmoedige zusters tijdens de act “Zus+ers” van theatergezelschap Tal en
Thee vzw.
Waar?



Sint-Catharinakerk, Kerkstraat – Begijnhof.
Museum Grauwzusters, Engelenconventstraat 5 – Begijnhof

Praktisch
Voor alle activiteiten tijdens de Diestse Museumnacht geldt:





Wanneer? donderdag 26 mei (O.H. Hemelvaart) van 19 tot 23 uur
Wie? Bezoekers van 10 tot 99 jaar. Opgelet: Stadsmuseum De Hofstadt is
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Toegang: gratis.
Meer info: museum@diest.be; 013 35 32 09.
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