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Nieuwe bezoekersgidsen voor de Monumentale Kerken Antwerpen
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal – Sint-Andrieskerk – Sint-Carolus Borromeuskerk – Sint-Jacobskerk – SintPauluskerk

De vzw Monumentale Kerken Antwerpen lanceert gloednieuwe bezoekersgidsen voor de SintAndrieskerk, Sint-Carolus Borromeuskerk, Sint-Jacobskerk en Sint-Pauluskerk, in dezelfde reeks als
de reeds bestaande bezoekersgids van de Kathedraal. De reeks wordt uitgegeven door Blondé Art
International (BAI). Vier talen zijn bij aanvang voorzien: Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Het is een laagdrempelige bezoekersgids waarin bezoekers beknopte basisinformatie vinden over de
belangrijkste bezienswaardigheden. Het geeft de bezoekers die voor het eerst de kerken bezoeken
algemene informatie, een historische schets en een overzicht van de tien à vijftien belangrijkste
kunstwerken, met cijfers aangeduid op een grondplan op de coverflap. De bezoekersgids maakt deel
uit van een campagne tot uitbouw van een duidelijk gezamenlijk profiel van de Monumentale Kerken
Antwerpen.
De vzw Monumentale Kerken Antwerpen (MKA) werd in 2005 opgericht als aanspreekpunt en
samenwerkingsverband van vijf kerken gelegen in het historisch centrum van Antwerpen. De vzw
MKA wil in de loop van de volgende jaren enkele belangrijke doelstellingen realiseren: een beter
behoud en beheer van het uitzonderlijk patrimonium dat hen is toevertrouwd, een meer professionele
publiekswerking voor de bezoekers uit binnen- en buitenland, het voltooien van de indrukwekkende
inspanningen betreffende de restauratie van de kerkgebouwen. En dit alles in een voor de hand
liggende samenwerking met de Erfgoedcel Antwerpen, de Musea en de Toeristische diensten van
Stad Antwerpen en Provincie Antwerpen. De opbouw van een duidelijk profiel van de vzw MKA is voor
alle partners van groot belang, onder meer dankzij een reeks van bezoekersgidsen voor elk van de vijf
monumentale kerken. De 580.000 bezoekers die vorig jaar de vijf kerken bezochten verdienen
nauwkeurige informatie.
De productie van een viertalige folder die gratis wordt uitgedeeld, was al een eerste stap. Met de
nieuwe bezoekersgidsen krijgt de bezoeker uit binnen- en buitenland nu ook interessante informatie
over de belangrijkste kunstwerken in elk van de vijf kerken. Want de Monumentale Kerken Antwerpen
hebben een waardevol aanbod. Er zijn de indrukwekkende kerkgebouwen, alle vijf bijna volledig
gerestaureerd en op een wandelafstand van elkaar. Maar er is een uitzonderlijk kunstpatrimonium,
sterk gemarkeerd door de 17de eeuw met de generatie van Rubens, Van Dyck, Jordaens, en
complementair aan de rijke Musea in deze stad (het Rubenshuis, het Museum Plantin-Moretus, het
Rockoxhuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen).

Praktische informatie
Prijs: 3,50 euro per gidsje, 15 euro voor de vijf samen
Te bekomen in de shops van de kerken
In dezelfde reeks verschenen:
Gids Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Gids Sint-Andrieskerk
Gids Sint-Carolus Borromeuskerk
Gids Sint-Jacobskerk
Gids Sint-Pauluskerk

Info:
vzw Monumentale Kerken Antwerpen
Groenplaats 21
B-2000 Antwerpen
tel. 03 231 99 51
fax 03 231 86 17
info@MKAweb.be
www.MKAweb.be
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Vormgeving: JJ S
Fotografie: Lukasweb, Wim Strecker en Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (IRPA-KIK)
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