Het Weeshuis presenteert:
Elisabethdag met volop
feestelĳke activiteiten
voor de hele familie!
Op zondag 18 november is het feest in het Culemborgse Elisabeth
Weeshuis! We vieren Elisabethdag van 13.00-17.00 uur. Dit jaar
staat het portret centraal. De bibliotheek, de volksuniversiteit,
het weeshuismuseum en het Weescafé portretteren het leven
en werken in Het Weeshuis, vroeger en nu. Beleef een gezellige
middag vol muziek, toneel, creativiteit en heerlĳk eten. Entree is
gratis. Muzikale omlĳsting door Reynaldo Maduro.
Speel mee op het plein (AL)

Sarah van Heuven geeft regelmatig
kapelconcerten in Het Weeshuis. Ze neemt
je deze keer mee in de wereld van Liesbeth
List. Een muzikale vertelling, begeleid door
Kees de Groot. Duur: 15 min.
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Anna Woltz schreef het kinderboek Meisje
nummer achttien. Het gaat over Hanna van elf,
die helemaal alleen naar het Elisabeth Weeshuis
moet. Loop je met Hanna mee? Op vĳf plekken in
het Weeshuis zit een verteller die een stukje uit
het boek voorleest. De eerste verteller zit in de
slaapzaal. Dat is op de eerste verdieping van het
museum. Daar krĳg je te horen waar de volgende
verteller zit. Ben je na afloop benieuwd hoe het
verder gaat met Hanna?
Het boek Meisje nummer achttien is te koop in de
museumwinkel.

Ontmoet de protectoren in de protectorenkamer
van het weeshuismuseum. Een bĳzondere plek
waar al eeuwenlang wordt vergaderd over het
reilen en zeilen van Het Weeshuis. Tot op de dag
van vandaag wordt de nalatenschap van vrouwe
Elisabeth met veel zorg beheerd. De protectoren
vertellen er graag meer over.

Ontdek de verhalen van het
weeshuismuseum met een gids en neem
deel aan de rondleiding door het Elisabeth
Weeshuis Museum.

1318: Culemborg krĳgt stadsrechten.
Nu, 700 jaar later vieren we dat uitbundig.
Met allerlei activiteiten, evenementen en
tentoonstellingen. Fotoclub Lek en Licht
brengt Culemborg anno 2018 in beeld.
Wat heeft de tĳd met de stad gedaan?
Hoe zien de woonwĳken, buitengebieden
en het centrum er nu uit? Op deze laatste
expositiedag van Culemborg in Fotovlucht
vertelt een aantal fotografen over hun kĳk
op de stad.

Loop met Hanna door het
Weeshuis (AL)

Meet & Greet de protectoren
(AL)

Laat je rondleiden (12+)

Ontmoet de makers van
Culemborg in fotovlucht

In hun lezing leiden (kunst)historici
Lysanne Versteegh en Margot Leerink
je rond in het kasteel: ze nemen je mee
van kamer naar kamer, vertellen hoe
prachtig de ruimtes waren ingericht
en wat er aan de wand hing. Het zal je
verbazen wat Lysanne en Margot door
hun archiefonderzoek te weten zĳn
gekomen. Dit is de eerste keer dat zĳ hun
onderzoeksresultaten met een breed
publiek delen! Aanmelden op de dag zelf
bĳ de museumbalie. Duur: 40 minuten.

Stap terug in de tĳd en schuif aan
om een hoffelĳk sieraad te maken, leer je
kleden als een hofdame of heer en geef acte
de présence op de groene loper. Een leuke
familieactiviteit waarbĳ je voorbereidingen
treft voor een modeshow. Met
medewerking van Pakhuis vol Verhalen.

Saar Sings Liesbeth List (8+)

De expositie laat de grote
verscheidenheid zien aan portretten en
stĳlen, geschilderd door cursisten van de
volksuniversiteit. Ook kun je meekĳken
over de schouders van een aantal cursisten
die aan het schilderen zĳn. Interactief
programma met Inge Meuleman.

Ontdek het verhaal van het
kasteel van Culemborg (12+)

Maak een hoffelĳk sieraad (AL)

Kom oud-Hollandse spelletjes spelen op
het voorplein van Het Weeshuis. Als je het koud
hebt, kun je je even verwarmen bĳ het vuur.
Rooster iets lekkers en geniet van de gezelligheid
met tussendoor sfeervolle muziek.

Ontdek het portret (AL)

Ontmoet weeskind Corrie (8+)

Tĳdens de Theaterwandeling
MuseumStuk konden bezoekers
kennismaken met het verhaal van
Corrie van Beurden, opgegroeid in het
Culemborgse Elisabeth Weeshuis. De
ontroerende scène die de ontmoeting
tussen de volwassene Corrie en het
weesmeisje Corrie vertelt, gaat tĳdens
Elisabethdag in reprise.
Duur: ca. 10 minuten. Script: Roland van
den Bergh, regie: Sandra van Wĳk.
Spel: Anneke van Wĳk, Vanya Manten.
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