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De Historische Vereniging
Deventer presenteert
Het Historisch Festijn Deventer 1250 jaar is een boeiend en afwisselend
programma in het kader van de viering van Deventer 1250 jaar.
Gestart wordt met orgelspel door Wim Diepenhorst, gevolgd door de
presentatie van het Deventer Jaarboek 2018, dat geheel in het
teken staat van dit jubileum. De redactie heeft een bijzondere editie
samengesteld. De tijdspanne van twaalfenhalve eeuw is opgedeeld
in perioden van vijftig jaar. Bij iedere halve eeuw is een voorwerp
gezocht dat iets kenmerkends uit die tijd vertegenwoordigt.
Vervolgens vinden diverse lezingen plaats. Henk Slechte houdt een
inleiding over 1250 jaar geschiedenis van Deventer en verschillende
auteurs van het jaarboek geven korte presentaties over bijzondere
voorwerpen, aan de hand waarvan de rijke historie van de stad
wordt belicht.
Ook is er een historische markt, waaraan ongeveer twintig instellingen
en particulieren uit Deventer e.o. meewerken. Zij tonen hun activiteiten,
bijzondere verzamelingen, archiefmateriaal, antiquarische prenten
en boeken, enz. met betrekking tot de geschiedenis van stad en
streek.
Tussendoor kunt u genieten van muziek.

Programma
11.00

Start van het Historisch Festijn Deventer 1250 jaar
met orgelmuziek door Wim Diepenhorst

11.30

Opening
door Henk van Baalen, voorzitter van de Historische Vereniging Deventer
Overhandiging eerste exemplaar van het Deventer Jaarboek 2018

11.45

Lezing Henk Slechte
Centrale kerkruimte 1250 jaar geschiedenis van Deventer

13.00

Deventer koor

13.30

Lezingen ronde 1
Magistraatskapel
Crypte
Consistoriekamer

Bart Vermeulen over keramiek
Ester Smit over een fibula
René Berends over Deventer en Indië/Indonesië

13.50

Muzikaal intermezzo door Acoustic Live

14.00

Lezingen ronde 2
Magistraatskapel
Crypte
Consistoriekamer

Emile Mittendorff over tufsteen
Willy Hoogstraten over DAVO
Jan Bedaux over de Lebuïnuskelk

14.20

Muzikaal intermezzo door Acoustic Live

14.30

Lezingen ronde 3
Magistraatskapel
Crypte
Consistoriekamer

Ria de Oude over kacheltegels
Johan van der Veen over het sleuteltje
Dinand Webbink over een codex

14.50

Muzikaal intermezzo door Acoustic Live

15.00

Lezingen ronde 4
Magistraatskapel
Crypte
Consistoriekamer

Henk Nalis over de oudste foto's van Deventer
Lamberthe de Jong over de luidklok
René Berends over Deventer en Indië/Indonesië

15.20

Muzikaal intermezzo door Acoustic Live

15.50

Afsluiting
door Henk van Baalen, voorzitter van de Historische Vereniging Deventer

16.00

Einde Historisch Festijn Deventer 1250 jaar
Wijzigingen voorbehouden.

Betrokken bij Deventer?
Geïnteresseerd in de geschiedenis
van onze mooie stad?
Al vanaf 1975 is de Historische Vereniging
Deventer veelzijdig bezig met cultuur, de
geschiedenis en de kunst van Deventer. De
vereniging, met meer dan 750 leden uit alle
maatschappelijke geledingen, is onmisbaar
voor wie interesse heeft in de stad, ongeacht
hoe lang men hier woont.

N ieuwe leden
zij n v an
h arte wel ko m!

Elk jaar biedt de vereniging haar leden een
gevarieerd programma aan, met
e lezingen,
e wandelingen,
e filmvoorstellingen en
e concerten (ongeveer zeven maal per jaar).

Word vandaag nog lid
van de Historische Vereniging
Deventer!

Daarnaast geeft de vereniging het Deventer
Jaarboek uit, een onmisbare uitgave voor
wie geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis
van de stad.
Ook werkt de vereniging regelmatig mee aan
grote culturele evenementen en stadsfeesten.
Leden kunnen naar eigen keuze deelnemen
aan programma-onderdelen en ontvangen
allen, zonder extra kosten, een Deventer
Jaarboek.

De contributie bedraagt slechts
€ 15,- per jaar (een los exemplaar
van het Jaarboek kost normaliter
al meer dan € 15,-).
U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van de vereniging:
• per mail:
secretariaat@historische
verenigingdeventer.nl
• per post:
p/a Menstraat 13, 7411 EX Deventer
• telefonisch: 06-41 36 17 08

Allison grafische vormgeving, Deventer

Kijkt u ook eens op de website:
www.historischeverenigingdeventer.nl

