
Vooruitblik 2021: 
Maria Magdalena en meer 
 
Utrecht, 18 december 2020 
 
Museum Catharijneconvent is momenteel gesloten, maar dat neemt niet weg dat er in 2021 
prachtige tentoonstellingen en programma’s op de agenda staan. Hierbij een vooruitblik. 
 
Maria Magdalena 
19 februari 2021 – 29 augustus 2021  
Het is tijd voor Maria Magdalena! Ontmoet deze mysterieuze en inspirerende vrouw die al 
eeuwenlang de gemoederen bezighoudt. Ze krijgt nu haar eigen tentoonstelling vol 
bijzondere topstukken die voor de gelegenheid naar Utrecht komen. De oudste verbeelding 
dateert uit de elfde eeuw, de nieuwste kunstwerken zijn dit jaar nog gemaakt. Sta oog in oog 
met Maria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen. Wie is zij 
volgens u? 
 
Van God Los? 
23 september 2021 – 27 februari 2022 
Ga in deze tentoonstelling mee terug naar de roerige jaren zestig, een tijd van grote 
veranderingen. Nergens ging de leegloop van de kerken zo hard als in Nederland. Een 
omwenteling vergelijkbaar met de Reformatie! Wat zijn de gevolgen? En wat hebben al deze 
veranderingen ons gebracht? Aan de hand van thema’s als gezin, positie van de vrouw, 
homoseksualiteit, maar ook politiek en literatuur leert u het ware tijdperk kennen.  
 
Families en kinderen 
Het hele jaar door is er in Museum Catharijneconvent van alles te zien en te doen voor 
kinderen en families. Zo is er de vaste tentoonstelling Feest! Weet wat je viert en vieren we 
Sint-Maarten met een lichtsculpturententoonstelling in de Sint-Catharinakathedraal. Half 
november 2021 komt de goedheiligman weer logeren in het Huis van Sinterklaas en ook 
tijdens Zin in kerst is er voor kinderen weer van alles te beleven in het museum. 
 
Feest en onderwijs 
Museum Catharijneconvent is zes jaar geleden gestart met een landelijk educatieproject 
voor het primair onderwijs over feestdagen uit de grote wereldreligies Feest! Weet wat je 
viert. In elf verschillende musea en culturele instellingen verspreid over het hele land en zelfs 
in Suriname ontdekken kinderen aan de hand van echte kunstwerken, spelletjes en 
opdrachten wat de achtergrond van allerlei feestdagen is. Meer informatie over dit project is 
te vinden op www.weetwatjeviert.nl. 
 
Het Grootste Museum van Nederland 
Ook in 2021 staan de verborgen schatten van de zeventien locaties van het Grootste 
Museum van Nederland volop in de aandacht. De aangesloten kerken en synagogen 
blinken uit door hun bijzondere geschiedenis, architectuur en kunstwerken en zijn het hele 
jaar door te bezoeken. Op zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021 staat de Open 
Monumentendag Special op het programma. Dit weekeinde bieden de deelnemende 
locaties bezoekers de gelegenheid om geheel gratis de prachtige monumenten op unieke 

http://www.weetwatjeviert.nl/


en bijzondere manieren te ontdekken. En dat allemaal ‘bij jou om de hoek’! Vanaf maart 
2021 is het programma dat wordt gemaakt i.s.m. het landelijk projectbureau Open 
Monumentendag te vinden op www.grootstemuseum.nl.  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling marketing van Museum 
Catharijneconvent via pressoffice@catharijneconvent.nl of via 030- 2313835 
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