Zwarte Kat sessies: programma 2018
In de Zwarte Kat sessies nodigt Volkskunde West-Vlaanderen viermaal per jaar experten,
verzamelaars en liefhebbers uit in het Volkskundemuseum om te spreken over
overgangsrituelen, seizoenstradities, oude ambachten of volksverhalen. De vorm kan
variëren van een lezing tot een demonstratie of een opvoering. Wat elke gast
gemeenschappelijk heeft, is de passie voor volkskunde en het onderwerp waarover hij of zij
vertelt.
Dit is het programma voor 2018:
Maria Lichtmis door Luc Penninck
Donderdag 1 februari van 14 tot 16 uur

Voor veel mensen is Maria Lichtmis op 2 februari een dag waarop pannenkoeken worden
gegeten. Maar het is ook een christelijk feest waarop kaarsen worden gewijd, processies
uitgaan en pasgeborenen worden gezegend in de kerk. En het is het feest van het steeds
sterker wordende daglicht. Voor velen is de betekenis van Maria Lichtmis niet meer zo
gekend. Maar na de lezing door Luc Penninck, bestuurslid van Volkskunde West-Vlaanderen,
kent het feest geen geheimen meer.
300 jaar Maria bedevaart in Assebroek
Donderdag 17 mei van 14 tot 16 uur
Nog te bevestigen.
Begrafenisrituelen in Brugge door Dirk Verstraete
Donderdag 18 oktober van 14 tot 16 uur
Rituelen zijn vaak verbonden aan feestdagen. Maar ook bij een overlijden volgen de rituelen elkaar
op. Hoe de Bruggelingen een begrafenisdienst vroeger vormgaven, vertelt Dirk Verstraete, gepokt en
gemazeld in Brugse rituelen en verhalen, en gids en bestuurslid bij Hello Bruges.
Feestbrood met patacons. Een verloren traditie? Door Mark en Luc Adriaen
Donderdag 13 december van 14 tot 16 uur
In de plaats van taarten maakten onze voorouders koeken en broden bij speciale gelegenheden. Een
typisch feestbrood was de vollaard, een langwerpig brood gemaakt van wit tarwemeel. Deze
vollaards werden vaak versierd met patacons. Dit zijn schijfjes in pijpaarde, met afbeeldingen in
reliëf, die nadien met de hand werden gekleurd. In West-Vlaanderen is de traditie lang blijven
bestaan dat de peter of meter met nieuwjaar zo’n vollaard met patacon schonken aan hun petekind.
In hun lezing gaan volkskundigen Mark en Luc Adriaen dieper in op dit gebruik en demonstreren zij
ook hoe een patacon wordt gemaakt. Misschien heeft u achteraf terug zin om deze mooie traditie
nieuw leven in te blazen?

PRAKTISCH
Prijs per sessie: 5 euro
Waar: Volkskundemuseum, Balstraat 43, 8000 Brugge
Reservatie is aangeraden: bruggemuseum@brugge.be Max 35 pers.

