
Het Hellums Paasspel is een
bijzonder stukje

middeleeuwse geschiedenis
dat sinds enkele jaren weer
op (oude) muziek is gezet en

komende Pasen weer
uitgevoerd gaat worden. De

dag voorafgaand aan het
concert wordt u meegenomen

langs enkele Groninger
kerken waar de link met

middeleeuwse
geloofsbeleving en

middeleeuws theater vaak
makkelijk te leggen is. Op de

ochtend voor het concert
krijgt u een lezing over

beelden bij het middeleeuws
theater waarna we

gezamenlijk het concert in
Hellum bijwonen.

Hellums Paasspel



Programma

Dag 1: 
10:00 Ontvangst in het Asgard Hotel met koffie/thee en iets lekkers
10:30 We gaan op pad langs onderstaande Groninger Kerken om de
link te ontdekken tussen de middeleeuwse geloofsbeleving en het
theater:
 
Halteplaatsen:
Garmerwolde: laat Romaanse kruiskerk met vrijstaande toren uit de
13e eeuw
Loppersum: met spectaculaire schilderingen in koor en Mariakapel
Bierum: Sebastiaan kerk met opvallende schilderingen en een
doopvont van Bentheimer zandsteen uit de 13e eeuw
Krewerd: Maria kerk uit eind 13e eeuw met het oudste orgel van
Groningen (1531)
Heveskes: surrealistisch 13e eeuws kerkje, waar het dorpje van is
verdwenen.
 
We lunchen in Loppersum en het programma van de eerste dag
eindigt rond 17:00 in het Asgard Hotel in Groningen. De avond is vrij
te besteden.
 
Dag 2: 
10:30 - 12:30 Godsdienstwetenschapper Saskia van Lier vertelt u
alles over beelden in het liturgisch theater zodat u met een andere blik
's middags het concert bij gaat wonen. Na de biologische lunch in het
Asgard Hotel wonen we het concert in Hellum bij. 
 
Aan het einde van de middag zijn we terug in Groningen en eindigt het
programma.
 

Programma onder voorbehoud

2-daagse busreis



Inclusief: Exclusief:

overnachting in het Asgard Hotel
met ontbijt
dagexcursie in comfortabele
minibus
lezing met koffie, thee en
Groningerkoek
twee keer een lunch: in Loppersum
en in het Asgard Hotel
entree Hellums Paasspel met
koffie/thee en cake

diner op dag 1
drankjes tijdens het
diner
eventuele fooien

Neem contact met ons op

 
Ganzevoortsingel 2-1, 9711 AL Groningen

 050 368 4828
info@asgard.nl


