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The Phoebus Update 
Ook digitaal staat The Phoebus Foundation niet stil. Met een gloednieuwe website 
creëerden we een thuishaven voor al onze projecten, activiteiten, nieuwtjes en updates. 

Van exclusieve blikken achter de schermen tot razend interessante ontdekkingen: op 
onze website word je volledig ondergedompeld in de Phoebus-wereld. Je ontdekt er 
bovendien de eerste aflevering van de spiksplinternieuwe Phoebus-podcast. Aan de hand 
van boeiende gesprekken neemt Radio 1-presentator Koen Fillet je mee op 
ontdekkingstocht doorheen de kunstgeschiedenis.  

Neem snel een kijkje! 

  

 
  

Ontdek de website 

https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-r/
https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-y/


 
  

  

Behind The Scenes 
Een kleine maand geleden opende Zot van Dimpna te Geel! Projectcoördinator Niels 
Schalley vertelt je graag meer over het reilen en zeilen achter de schermen van deze 

fascinerende tentoonstelling: 

  

 
  

  

https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-j/


“Met twee jaar vertraging omwille van Covid-19 was het fantastisch om de 

tentoonstelling eindelijk naar de Sint-Dimpnakerk in Geel te kunnen brengen. We keken 
dan ook reikhalzend en vol spanning uit naar de installatie van het Dimpna-altaarstuk op 
deze unieke plek. Dankzij de Crazy about Dymphna expo in Tallinn hadden we de hele 
opbouw al eens uitgevoerd en hadden we het volste vertrouwen dat alles vlot zou 

verlopen.” 

  

 
  

“In tegenstelling tot de locatie in Tallinn, de ontwijde Niguliste kerk, is de Sint-
Dimpnakerk nog wel actief. Dit is een enorm voordeel aangezien het Dimpna-altaarstuk 

op die manier huist tussen de vele verborgen kunstschatten in een van de mooiste 
kerken van Vlaanderen. De acht panelen van het altaarstuk zijn zo opgesteld dat ze een 
echte ommegang vormen. Bijhorende sokkels met video’s vertellen razend interessante 
weetjes en emotionele getuigenissen. Op die manier ontluikt het verhaal van de heilige 
Dimpna in al haar glorie en facetten.” 

Benieuwd? Reserveer 
snel je ticket voor slechts één euro!

 

 
  

  

Travelling Treasures 
Deze maand nemen we je mee naar Wenen! 

Tickets 

https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-t/


Fans van harnassen kunnen in het Kunsthistorisches Museum momenteel echt hun hart 

ophalen. In de tentoonstelling Iron Men ontdek je de mooiste harnassen uit de grootste 
collecties ter wereld. Van schilderijen en sculpturen tot authentieke, levensgrote 

harnassen: laat je onderdompelen in een wereld van mode en staal. 

  

 
Anoniem, Karel V, ca. 1500 

  

Bovendien ontdek je er ook een uitzonderlijke sculptuur van Karel V in een – letterlijk – 

schitterend harnas uit de collectie van The Phoebus Foundation.  

  

 
  

Meer info 

https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-i/


  

Phoebus Reads 
Ook nieuw op onze kersverse website? De Phoebus Findings! 

Met Phoebus Findings creëerden we een eigen serie van online artikels waarin 
onderzoekers en restauratoren je meenemen in een wereld vol verrassende 
ontdekkingen. Een verborgen verflaag, een geheim document of een onbekende 
identiteit? In Phoebus Findings ontdek je ze allemaal! 

  

 
Document van notaris Jeremias Stael, d.d. 21 mei 1708 

Den Haag, Gemeentearchief 

  

In het eerste artikel kom je meer te weten over de verbazingwekkende vondst van 

Phoebus onderzoeker Dr. Leen Kelchtermans. Leen dook recent in de archivalia van het 

Gemeentearchief van Den Haag en ontdekte er een razend interessant document over 
het Jordaenshuis! Lees er alles over op onze website. 

  

 
  

  

Lees artikel 

https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-d/


 
Jacob Jordaens, Psyche ontvangt de beker van de onsterfelijkheid op de Olympus, ca. 1652 

  

Wil je de gereconstrueerde pronkkamer van het Jordaenshuis met je eigen ogen 
bewonderen? Dat kan nog tot 8 mei in onze Thuis bij Jordaens tentoonstelling in 
Haarlem!  

  

 
 

Tickets 

https://email.kpot.be/t/j-l-zhutrkk-djlkkrykld-h/

