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Hooglandse Kamer

De Hooglandse Kamer concreet

De tijd zit soms krap in het heden.
Je bent altijd op weg naar straks,
mist wat er nu is, om je heen.

De Hooglandse Kamer is een project van de Leidse Binnenstadsgemeente.
Het wordt een ruimte tussen stad en kerk, die voedsel biedt voor de ziel.
De Burchtzaal is inmiddels gereedgemaakt als expositieruimte, die het
hele jaar door geopend is, om te beginnen op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 12 en 16 uur. Er zal dan ook de toegang zijn tot de kerk
wanneer deze is verhuurd. Het voordeel van de Burchtzaal is dat deze
ook gebruikt kan worden als de kerk verhuurd is, en bovendien dat hij
een eigen verwarmingssysteem heeft.
De Hooglandse Kamer krijgt financiële steun uit het Vitaliseringsfonds
van de Protestantse gemeente Leiden.
Ds. Abeltje Hoogenkamp, vernieuwingspredikant uit Haarlem, is aangesteld
als projectleider.
In deze rustige zomer wordt er in verschillend groepen en groepjes hard
gewerkt aan de lancering van de Hooglandse Kamer (communicatie,
opening, eerste expositie, praktische zaken, verdere fondsenwerving).
2021-2022 is een pilot-jaar, daarna wil de lbg graag samenwerken in
dit project met andere partners, waarmee al de eerste contacten zijn
gelegd.
De website gaat binnenkort in de lucht: www.hooglandsekamer.nl

Midden in de stad Leiden
staat al eeuwen de Hooglandse Kerk
symbool van wat tijdloos is;
het gevoel dat er meer is,
de vraag naar de zin.
Tegen de kerk aangeleund
staat de Hooglandse Kamer.
Een huiskamer is het
voor alle voorbijgangers in de stad.
Een plaats om even stil gezet te worden,
en verbonden te worden
met wat je in het nu
kan bezielen en zin geven.
De Hooglandse Kamer:
een open ruimte in het centrum van de stad
voor zinnige kunst
een inspirerend verhaal
en wijze lessen voor het leven.

Activiteiten van de Hooglandse Kamer vinden plaats onder de
volgende noemers:
Kamerkunst (exposities)
Kamervragen (inspirerende verhalen)
Kamermuziek (moderne muziek met ‘inhoud’, besproken door kenners)
Kamerlingen (cursussen zingeving)
De feestelijke opening door burgemeester Lenferink is op 12 september 2021.

