Programma T I R B A L G
Symposium over de restauratie op zaterdag 14 maart 2009.

Programma:
10.30-11.00 uur: voorburcht kasteel ontvangst gasten met koffie en vlaai
11.00-11.15 uur: introductie op het thema van het symposium.
11.15-11.45 uur: voordracht 1:
Anne van Grevenstein-Kruse hoogleraar Praktijk van conservering en restauratie UvA
De restauratie van interieurensembles met als voorbeeld Limbricht.
12.00-12.30 uur: voordracht 2:
Markus Meuffels bouwkundige
Restauratie van stucreliëfs en de oude zuidwand van de Nikolauskirche van
Millen (D)
12.45-13.45 uur: lunch, aansluitend korte wandeling naar Salviuskerkje.
13.45-14.45 uur: voordracht 3 (in het kerkje):
Evert Schoonekamp, restaurateur van de gewelfschilderingen, geeft terugblik
en toelichting op zijn werk en beantwoordt vragen.
15.00-15.30 uur: voordracht 4:
Guy Borghoms, classicus en museumgids in Rekem
De Sint-Pieterskerk te Rekem (B); van grafelijke kerk naar museumkerk
15.45-16.25 uur: voordracht 5:
Paul le Blanc, voormalig directeur van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland
Het Tirbalg-mysterie; een verhaal over een verrassende ontdekking, een
bijzondere restauratie, een optimale zorg en de ontmaskering van een
geheimzinnige maker
16.30- 18.00 uur: “aangeklede” borrel.
Deelname aan het symposium kost € 20,-- Hierbij zijn inbegrepen: de ontvangst met koffie en vlaai,
de lunch en de “aangeklede” borrel.
Wie wenst deel te nemen dient vóór 10 maart een bedrag van Euro 20,-- over te maken op RABOrekening 14.76.41.365 t.n.v. penningmeester Stichting Oude Salviuskerk Limbricht onder vermelding
van Symposium en de naam van de deelnemer(s); bovendien dient men zich aan te melden bij
Guus Janssen amppjanssen@hetnet.nl of Ton Killian 0464515908 of killian@planet.nl

TIRBALG wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg Nederland; Elektor International Media
BV te Limbricht; Partycentrum Kasteel Limbricht te Limbricht; Laudy bouw en ontwikkeling te Sittard;
Rabobank te Sittard-Geleen; Schildersbedrijf Heyligers te Limbricht;aastricht; Stichting Kasteel Limbricht;
Zandstra metaalbewerking te Geleen; Da Capo College te Sittard; Trevianum scholengroep te Sittard en alle
vrijwilligers van Amici Salvii.

