
                                                            
                            

                                 Driekoningen Totaalprogramma in Tilburg. 

In de kerstvakantie van 20 december 2014 tot en met 7 januari 2015 biedt Werkgroep 3KZ een  
gratis Driekoningen Totaalprogramma aan met als doel de Driekoningentraditie levend te houden.  
 
Op het gratis programma staat onder meer: 
* Driekoningenexpositie (vanaf zaterdag 20 december Bibliotheek Koningsplein) 
* Kleed je aan als Koning  met gratis lampion en kroon (zaterdag 3 januari van  
   13-17u. Bibliotheek Koningsplein) 
* Eerste Driekoningenlezing en klankbeeld (zondag 4 januari 10.30u. Hasseltse Kapel)  
* Drie Koningen keuvelen na ( woensdag 7 januari van 11-12u. Bibliotheek Koningsplein) 
* Driekoningen QR gescand  (Bibliotheek Koningsplein en de Kennismakerij Spoorzone) 
* Driekoningen in de Quiz (Thuis, op school of in het Regionaal Archief Tilburg) 
* Driekoningen vinden we overal op het Touchscreen (Bibliotheek Koningsplein) 
*Driekoningen in de Kunst op het Tv-scherm (Bibliotheek Koningsplein)  
* Drie Koningen zingen zelf in de wijken van Tilburg (dinsdag 6 januari . Diverse locaties. Zie website!) 
* Drie Koningen in Koor voor een vakjury( dinsdag 6 januari, 18.15-20.45u. Maria kerk Tilburg Noord) 
* * * Uitgebreide informatie over deze activiteiten vindt u op website van Heemkundekring  Tilborch. 
 
Gratis materialen en downloads: 
* Raamkleurplaat die vertelt dat de Drie Koningen bij u welkom zijn om te zingen 
* PowerPointpresentatie over de Drie Koningen in de Kunst 
* Lesbrief uit Nederland of België  
* Driekoningen Doe Het Zelf Handleiding 
* Boekje over bedeltradities 
* Driekoningenliedjes met voorbeeldfilmpjes   
* * * Via "Gratis materialen en downloads" op de speciale Driekoningenwebsite.  
      
De  eerste Driekoningenlezing in de Hasseltse Kapel ! 
Op zondag 4 januari 2015 wordt om 10.30u de eerste Driekoningenlezing gehouden in de  
Hasseltse Kapel van Tilburg. Spreker Paul Spapens, schrijver . Vrij entree. 
 
En ook: 
* Excursie naar de tentoonstelling Die Heiligen Drie Könige in Keulen op 21 januari 2014 
   met Heemkundekring Tilburg. Informatie op de website van Heemkundekring Tilborch. 
*De Liedbundel  Driekoningenzingen is te bestellen via de speciale Driekoningenwebsite. 
   

Het Driekoningenzingen in de wijken van Tilburg 
De speciale locaties en de tijdstippen staan op de website van Heemkundekring Tilborch. 
 

Hang de DriekoningenRaamplaat op 6 januari voor het raam!  
De zangertjes weten zo dat zij ook bij u welkom zijn om te zingen!  
De Raamplaat staat op de website van de Heemkundekring en op de speciale website.   

De website van Heemkundekring Tilborch te Tilburg:  www.heemkundekringtilburg.nl  
De  speciale Driekoningenwebsite: www.driekoningenzingen.yurls.net  
Contact: Els Snels, Voorzitter 3KZ Werkgroep Tilburg/Midden Brabant: e.snels@home.nl 
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