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Verhalen van licht: tentoonstelling vol verb(l)indende sculpturen 

in de Sint-Catharinakathedraal - 15 oktober t/m 9 november 2022 
 

In aanloop naar de Sint Maarten Parade in Utrecht sieren prachtige lichtsculpturen de Sint-

Catharinakathedraal. Deze bakens van licht en saamhorigheid zijn vorig jaar gemaakt door 

kunstenaars en Utrechters uit alle wijken en vormden toen het hart van de Parade. Vanaf 15 oktober 

zijn de verlichte kunstwerken te bewonderen in de tentoonstelling Verhalen van licht. 

 

Museum Catharijneconvent toont in samenwerking met de Sint-Catharinakathedraal met trots de 

bijzondere lichtsculpturen van de Sint Maarten Parade. Ze zijn geïnspireerd op de lampionnen 

waarmee kinderen op 11 november langs de deuren gaan en worden volgens een oude Chinese 

techniek gemaakt van wilgentenen en papier. Het maken van de verlichte sculpturen is een eerbetoon 

aan de Utrechtse stadsheilige Sint Maarten, symbool van barmhartigheid en solidariteit. In de 

eeuwenoude kathedraal komen de verlichte kunstwerken extra mooi tot hun recht.  

 

De tentoonstelling Verhalen van licht is t/m 9 november van dinsdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 17:00 

uur, op zaterdag van 11:00 tot 17.00 uur en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken in 

de Sint Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht. Meer informatie is te vinden op: 

www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/verhalen-van-licht2022.  

 

Maak je eigen lampion en deel je licht! 

Verhalen van licht is een onderdeel van de festiviteiten die worden georganiseerd rondom de 

feestdag van Sint Maarten, met de grote Ronde van Sint Maarten als ‘grande finale’. Licht en 

verbinding spelen hierin een hoofdrol. En wat is er nu leuker dan met je zelfgemaakte lampion 

meelopen in de spectaculaire Parade? Museum Catharijneconvent organiseert daarom op 19, 22 en 

29 oktober een workshop waarin ouders/verzorgers en kinderen samen aan de slag gaan met het 

maken van een lampion van wilgentenen en rijstpapier. Je ontmoet daarbij ook ridder Sint Maarten 

‘himself’. Het resultaat mag op 11 november mee in de Sint Maarten Parade XL! Voor meer informatie 

en aanmelden: www.catharijneconvent.nl/activiteiten/maak-je-eigen-lampion-voor-de-sint-maarten-

parade.  

 

Samen verbinden en vieren – 900 jaar Utrecht 

Ook dit jaar is Museum Catharijneconvent trotse partner van de Sint Maarten Parade. In de 

tentoonstelling Feest! Weet wat je viert van Museum Catharijneconvent heeft Sint Maarten al heel lang 

een plek. Door de samenwerking met de Parade verbindt het museum materieel erfgoed 

(voorwerpen) met immaterieel erfgoed (tradities). Samen met Sharing Arts Society en Stichting Sint 

Maarten Utrecht zet het museum zich in om de betekenis van het Sint Maartensfeest op 

vernieuwende wijze relevant te maken en Utrechters met elkaar te verbinden. Met het vieren van 900 

jaar stadsrechten van Utrecht zijn de activiteiten dit jaar extra feestelijk. 
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Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en 

communicatie van Museum Catharijneconvent, via 030-2313835 of via 

pressoffice@catharijneconvent.nl 
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