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EXPO 
PRENTENKABINET 
KMSKA
Kunstbroederschap 
De Pelgrim

27 mei tot en met 
3 september 2023

Religieuze kunst stond centraal 
in het kunstgenootschap De 
Pelgrim (1924-1930), met 
gekende leden als Albert 
Servaes, Huib Hoste, Gerard 
Walschap of Marnix Gijsen. 
De ‘geestelijke leidsman’ 
van dit genootschap, Leonce 
Reypens sj, was medestichter 
van het Ruusbroecgenootschap 
en oud-leraar van Paul Van 
Ostaijen. Het Prentenkabinet 
van het KMSKA brengt 
een tentoonstelling rond het 
(internationale) netwerk van 
De Pelgrim en de religieuze 
gemeenschapskunst van het 
interbellum.

BELEVING  
CONSCIENCEPLEIN
Openingsweekend

21 en 22 april 2023

Tijdens het o�  ciële 
openingsweekend van Barokke 
In� uencers brengt Tutti 
Fratelli een openluchttheater 
op het Conscienceplein. Het 
plein, omgeven door 400 
jaar jezuïetenerfgoed, vormt 
het kloppend hart van het 
stadsfestival.

EXPO  
SINT-CAROLUS 
BORROMEUSKERK, 
ERFGOEDBIBLIOTHEEK 
HENDRIK CONSCIENCE, 
MUSEUM SNIJDERS&
ROCKOXHUIS
Barokke In� uencers. 
De jezuïeten, Rubens en 
de kunst van het overtuigen.

Vanaf 21 april 2023

De centrale expo Barokke 
In� uencers. De jezuïeten, 
Rubens en de kunst van het 
overtuigen vindt plaats op drie 
locaties. We tonen hoe de 
hoofdrolspelers uit het 
Antwerpen van de 17de eeuw 
denken, dromen, werken, 
bidden en communiceren met 
hun tijdgenoten. Dat doen 
we aan de hand van werken 
uit binnen- en buitenland, 
waaronder werken van Rubens, 
van Dijck, De Wit en vele 
anderen.

MUZIEK
SINT-CAROLUS 
BORROMEUSKERK
Concerten

18 maart en 
8 september 2023

De Academy of Ancient Music 
speelt New Worlds: South 
America. Dit programma 
voert ons van Rome naar 
Paraguay, in de voetsporen 
van de jezuïet Domenico 
Zipoli (1688-1726), een 
priester, reiziger en begenadigd 
componist. Het Belgische 
ensemble Il Gardellino speelt 
de muzikale mis voor de heilige 
Johannes Nepomucenus. 
Johannes Nepomucenus was 
een priester en martelaar die 
in de 14de eeuw leefde, hij 
werd in 1732 uitgeroepen als 
tweede patroonheilige van de 
jezuïetenorde.

DEBAT
LEZINGENREEKS 
GROTE VRAGEN

Voorjaar - Najaar 2023

In samenwerking met o.a. De 
Roma en Vlaams-Nederlands 
Huis deBuren buigen we ons 
over vier grote vragen. Grote 
vragen waar we vandaag mee 
worstelen, maar die zeker 
niet nieuw zijn. Ook in de 
zeventiende eeuw al stonden 
ze hoog op de agenda. De 
antwoorden waren anders, 
net zoals de context dat was. 
Maar juist dat spanningsveld 
tussen heden en verleden voedt 
onze discussie. Zo denken 
we na over solidariteit en 
verantwoordelijkheid, identiteit 
en geloof, onderwijs en vorming 
en (de)kolonisatie.

EXPO  
HAVENHUIS & 
ANTWERP ART 
WEEKEND
Antwerpen (re)actief. 
Zoek-stadion 

18 mei 2023 - 
26 november 2023

Hedendaagse kunst staat 
mee centraal in het festival 
Barokke In� uencers. Curator 
Sergio Servellón brengt een 
selectie jonge beloften en 
gevestigde namen samen in het 
Havenhuis. De hedendaagse 
Barokke In� uencers zullen 
naar aanleiding van Antwerp 
Art Weekend 2023 ook elders 
in de Antwerpse binnenstad 
opduiken.
De kunstenaars worden 
uitgenodigd om te re� ecteren 
op de centrale vragen van 
Barokke In� uencers, en om de 
dialoog aan te gaan met traditie 
en vernieuwing.

STADSPARCOURS
VERSCHILLENDE 
LOCATIES

April - november 2023

Het Antwerpen van de barok 
en van de jezuïeten leeft 
verder in een aantal markante 
gebouwen en plekken die 
we samenbrengen in een 
stadsparcours. We geven 
bezoekers op verschillende 
manieren toegang tot het 
zeventiende-eeuwse Antwerpen. 
De populaire ATV-wandelrally 
2023 zal in het teken staan van 
Barokke In� uencers. Daarnaast 
bieden we de bezoekers van het 
festival een algemene wandeling 
aan langs de belangrijkste barok- 
en jezuïetensites, ondersteund 
door een audiogids. Er zijn 
gegidste rondleidingen in 
het Havenhuis. Via vzw De 
Loodsen worden er ook ‘tochten 
van hoop’ aangeboden.

MUZIEK
SINT-CAROLUS 
BORROMEUSKERK
Bachfestival 

17 september 2023 - 
23 september 2023

Het programma zal mee in 
het verlengde en de geest van 
Barokke In� uencers liggen.  
In het voorjaar 2023 zijn er 
ook al concerten in de reeks 
Abendmusiken waarvan de 
muziek heel speci� ek zal 
aansluiten bij het thema van het 
festival. 


