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Tempels, kerken en moskeeën behoren tot de hoogtepunten van de
architectuurgeschiedenis. Ze bieden niet alleen ruimte aan religieuze
samenkomsten, maar willen door hun vormgeving ook de religieuze
beleving ondersteunen en een gevoel voor het Hogere wekken.
Hoe is het mogelijk dat gebouwen spirituele ervaringen kunnen ondersteunen
en ons in verbinding kunnen brengen met diepere lagen in onszelf? Met
welke middelen wordt dat in verschillende religies gedaan en hoe wordt
daar vandaag de dag mee omgegaan?
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Deze vragen zullen centraal staan tijdens een excursie naar vier hedendaagse
bouwwerken met een religieuze of spirituele bestemming in Rotterdam
en omgeving. Deze vier gebouwen zijn: de Petrus- en Paulus kerk in
Maassluis van Haskoning Architecten (afb. 1), de kapel van de R.K.
Begraafplaats St. Laurentius in Rotterdam* van Mecanoo Architecten (afb.
2), de Mevlana moskee in Rotterdam van Toorman Architecten (afb. 4) en
het multireligieuze Stiltecentrum in verpleeghuis Delfshaven van Ingeborg
Meulendijks (afb. 3). Bij elk van deze gebouwen zal een toelichting gegeven
worden door de gebruikers en/of de architect. Daarnaast willen we in
gesprek komen over eigen ervaringen in deze gebouwen en over de vraag
naar de actualiteit van de spirituele dimensie in de architectuur.
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*bezoek onder voorbehoud dat er geen uitvaart is.
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Datum :

Datum :

Zaterdag 8 mei 2010 van 10.00 tot 17.00 uur
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Plaats:

Plaats:

Het vertrek- en eindpunt van de excursie is de Petrus- en Paulus kerk,
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
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Kosten:

Kosten:

 50,00 inclusief koffie, thee en lunch en vervoer tijdens de excursie.
Studenten  20,00 Betaling vooraf op rekening 5359349 t.n.v Stichting
Mens & Architectuur te Den Haag.
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Aanmelden:

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam, adres en
telefoonnummer naar stichting@mensenarchitectuur.nl.
Uw betaling geldt als definitieve aanmelding.
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