PROGRAMMA

BEZOEK

VAN HET SEIZOEN

TROYES/CLAIRVAUX

Concerten / shows

Bijeenkomsten

Muzikale creatie van Philippe
Hersant, muziekfestival Ombres
et Lumières, theatrale en muzikale
lezing Bernard de Clairvaux,
menselijke woorden ...

Internationale conferenties,
lezingenreeks.

Exposities

Cisterciënzer kelder
Colombé-le-Sec (XIIe
eeuw), Cisterciënzer
abdijhoeve van Cornay,
champagneroute,
wandelingen ...

Uitstapjes in de buurt
van Clairvaux

Foto’s door Lucien Hervé van de
heilige architectuur (abdij van
Clairvaux) van 5 juli tot September
27, cisterciënzer brandschilderkunst
(Stad van de brandschilderkunst in
Troyes) van juli-november ...
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Animaties

Gehucht van Clairvaux:

Ochtenden in Clairvaux, nachtelijk
bezoek van de abdij (15 augustus),
Chappes in de tijd van de bouwers
(30 augustus) ...
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Ville-sous-la-Ferté, 70 km ten zuidoosten van Troyes
(A5 Parijs-Chaumont, uitrit 23)
op 15 km van Bar-sur-Aube

Volledig programma op:

www.clairvaux-2015.fr

Shuttles Troyes-Clairvaux met bezoeken
2e donderdag en 2e zondag van de maand, van juni tot november
• 1/2 dag: begeleide tour door de abdij, vervoer (€ 25)
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• Hele dag: rondleidingen door de tentoonstelling, abdij, bijkeuken
Colombé-le-Sec, champagneproeverij, vervoer, maaltijden
(volwassenen: € 62; kinderen: € 30)
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Info en reserveringen: Voyages Collard
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In samenwerking met:

EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Crédits photo : Sylvain Bordier - Pascal Stritt - Guy Fievet - Philippe Praliaud - Lucien Hervé - Renaissance de l’abbaye de Clairvaux - Département de l’Aube Conseil général de l’Yonne - Conseil régional du Limousin - Cambridge University Library

Lille
Reims

Talrijke gebeurtenissen
van mei tot december

Verken de geschiedenis

900 JAAR ABDIJ VAN DE
CISTERCIËNZERS VAN CLAIRVAUX
• Nieuw traject voor bezoekers van de abdij
• Tentoonstelling in Troyes
• Talrijke evenementen van mei tot december

www.clairvaux-2015.fr

#Clairvaux2015

GA BINNEN
IN DE GESCHIEDENIS
VAN EEN ABDIJ

MET EEN ENKELE
LOTSBESTEMMING
In 2015 viert Aube en Champagne

CLAIRVAUX

TROYES

DE ABDIJ

DE EXPOSITIE

Nieuw bezoekerstraject vanaf midden juni

Clairvaux. Het avontuur bij de cisterciënzers
Hotel Dieu-le-Comte
van 5 juni - 15 november

Tegenwoordig is de abdij van Clairvaux een cultureel centrum,
maar ze behoudt haar dubbele identiteit van abdij en
gevangenis.
Bezoek het historische gedeelte, waar u de voetsporen van
monniken en vervolgens die van de gevangenen nog kunt
zien: het gebouw der leken (XIIe eeuw), het grote klooster
(XVIIIe eeuw), de jeugdgevangenis (XIXe eeuw), enz.

de 900ste verjaardag
van de oprichting van de abdij van
Clairvaux, een evenement op de nationale
herdenkingskalender van 2015.

TOURS EN ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN
Clairvaux. Het avontuur bij de cisterciënzers

Clairvaux, een abdij met Europese uitstraling

Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la Cité in Troyes
Dinsdag tot en met zondag 9.30-19.00 u.
(behalve 19 juni ‘s ochtends)

• Opgericht in 1115 door de toekomstige Sint Bernard,
stond de cisterciënzer abdij van Clairvaux al snel aan
het hoofd van 339 dochterabdijen in heel Europa.
• Na een periode van onrust, werd de abdij herbouwd
in de achttiende eeuw en omgevormd tot monastieke
paleis tot de Revolutie, die het vertrek van de
monniken veroorzaakte.
• Het werd gekocht door Napoleon, waarmee het
de grootste gevangenis in Frankrijk werd in de
negentiende eeuw.

Vrije toegang
• Vrije of begeleide rondleidingen (gratis)
• Spelletjesboeken voor het hele gezin;
• Workshops voor kinderen en volwassenen
Slaapzaal der leken

NIEUW IN 2015

De monnikenrefter – kapel voor gevangenen (XVIIIe eeuw), die
onlangs gerestaureerd werd door de Staat wordt midden juni
onthuld aan het publiek.

RONDLEIDINGEN
(1u15)

Elke dag, van 4 maart - 1
november (behalve op 20 juni
in de namiddag) en woensdag
tot en met zondag

Groepen
• Minimaal 20 personen
• Ten minste 10 dagen op
voorhand reserveren
• Mogelijkheid om op de site te
lunchen
Galerij van het grote klooster

Eerste tentoonstelling van deze grootte rond het
monastieke, politieke, economische, artistieke en
intellectuele leven in de abdij van Clairvaux
van de twaalfde tot de achttiende eeuw.
Meer dan 150 zeldzame documenten
en voorwerpen uit heel Europa.

Identificatiebewijs vereist

Prijzen
• Volwassenen: € 7,5 (Pass’Aube:
€ 11 voor 2 volwassenen)
• 18-25 jaar en studenten: € 4,5
• Jonger dan 18: gratis
• Groepen: € 5,5 per volwassene
• Studenten: € 2 per student

Contact
Renaissancevereniging
van de abdij van Clairvaux
Hostellerie des Dames 10310
Clairvaux
Tel.: 03 25 27 52 55
www.abbayedeclairvaux.com

• Interactieve hulpmiddelen
(kaart van de 339
dochterabdijen
in Europa, 3D-reconstructie
en maquette van de abdij).
• Catalogus, strip

Contact
Département de l’Aube
(Directie van archieven
en patrimonia)
Tel. : 06 88 85 50 57

