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Activiteit: Lezing Ewout van den Engel: Vastenavond: ’t vrijthof van de Mestreechter Geis 

 & Rondleidingen Tom Cremers: Het Album, De Prenten van Petrus Regout 

Wanneer: Lezing: maandag 7 februari en 14 februari om 19:30 uur 

Rondleidingen: zaterdag 19 februari om 14:00 uur en op woensdag 23 februari om 15:30 

uur 

Locatie: Lezing: online via het LGOG Youtube-kanaal 

 Rondleidingen: Bureau Europa, Timmerfabriek, Boschstraat 9, Maastricht 

  

 

 

Op maandag 7 februari staat de lezing Vastenavond: ’t vrijthof van de Mestreechter Geis door Ewout 

van den Engel op het programma. De lezing kan bekeken worden via het Youtube-kanaal van het LGOG, 

zo hebben wij met de spreker afgesproken. 

 

Drs. Ewout van den Engel studeerde cultuurwetenschappen in Maastricht. Hij is onder meer schrijver van 

Op zoek naar de Mestreechter Geis, over de Maastrichtse identiteit, culturele waarden en 

communicatiecultuur. Een “must-read” volgens De Limburger, en de Volkskrant noemde het boek “razend 

interessant”. In de lezing Vastenavond: ’t vrijthof van de Mestreechter Geis gaat Ewout in op de 

Romaanse (communicatie-) cultuur van de Maastrichtenaar (Mestreechter Geis), hoe die historisch 

gegroeid is en de rol hierin van Vastenavond als ‘t vrijthof van de Maastrichtse culturele waarden. Als 

afsluiting schijnt Ewout een licht op de actuele discussie om de carnavalsviering al dan niet naar de zomer 

te verplaatsen. 

 

Op maandag 14 februari heeft u de gelegenheid om de spreker via Zoom vragen te stellen over zijn 

lezing. Hiervoor kunt zich vooraf aanmelden via Bart Zwegers: b.zwegers@maastrichtuniversity.nl. U 

ontvangt dan een link waarmee u aan deze online bijeenkomst kunt deelnemen. 

 

Daarnaast willen we u erop wijzen dat de eerder afgelaste rondleidingen door Tom Cremers bij het Regout 

album nu zullen plaatsvinden zaterdag 19 februari om 14:00 uur en op woensdag 23 februari om 

15:30 uur. Er zijn hiervoor nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u hieraan wilt deelnemen kunt u zich 

aanmelden door een email te sturen naar Bart Zwegers: b.zwegers@maastrichtuniversity.nl. Vermeld 

hierbij graag op welke datum u wenst deel te nemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het kringbestuur, 

 

Bart Zwegers 
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