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Museum of the Moon in de Grote Kerk Breda 
11 december 2021 – 9 januari 2022 
 
Afgelopen anderhalf jaar heeft in het teken van de Covid-19 crisis gestaan. Dit jaar wil de Grote Kerk 
Breda het publiek daarom tijdens de feestdagen een bijzondere ervaring bieden. 
In de decembermaand wordt Museum of the Moon geïnstalleerd onder het ‘hemelgat’ in het 

vieringgewelf onder het hoogste punt van de kerk wat afgesloten is met een middeleeuws houten 

paneel waarop de zon is afgebeeld.  

Museum of the Moon is een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Deze maan heeft 
doorsnede van 7 meter. De oppervlakte van deze aardse maan bestaat uit zeer gedetailleerde en 
hoge resolutie beelden van de maanoppervlakte die door NASA zijn genomen. Op een schaal van 
1:500.000 toont iedere centimeter van deze van binnenuit verlichte sferische sculptuur 5 km van de 
werkelijke oppervlakte van de maan.  
De installatie Museum of the Moon is een combinatie van beeld, licht en geluid. De soundscape is van 

de componist Dan Jones, die verschillende awards heeft ontvangen zoals de BAFTA en de Ivor 

Novello Award.  

Vanuit een historisch perspectief past de Museum of the Moon perfect binnen de gotische 

monumentale ruimte van de Grote Kerk Breda. De belangrijke familie Van Polanen die al vanaf de 

14de eeuw belangrijke heren waren van Breda hadden in hun familiewapen drie wassende manen. De 

familie Van Polanen heeft het kasteel van Breda laten bouwen en is ook belangrijk geweest voor de 

Grote Kerk. Dankzij het kapitaal van de Van Polanens en later de Nassaus kon de Grote Kerk of Onze 

Lieve Vrouwekerk in de 15de eeuw worden uitgebouwd in prachtige stijl van de Brabantse gotiek.  

De hoge en lichte architectuur die zo karakteristiek is voor de gotiek is een poging van de mens uit de 

late middeleeuwen om richting de hemel te bouwen. De fascinatie voor het ‘hogere’, de hemel boven 

ons, is van alle tijden. Pas in de 20ste eeuw is de mens erin geslaagd om werkelijk op de maan te 

landen en met de geavanceerde beeldtechnieken die in de 21ste eeuw steeds verder ontwikkeld zijn, 

beschikken we nu over hoogkwalitatief  beeldmateriaal van de maan en inmiddels ook van planeten 

die vele miljoenen kilometers van de aarde verwijderd zijn.  

Museum of the Moon is een bijzondere beleving voor iedereen van jong tot oud. Wij bieden niet alleen 

de ervaring van het kunstwerk Museum of the Moon, maar we organiseren ook een divers 

publieksprogramma aan. Het programma bestaat uit workshops voor kinderen, sterren en planeten 

spotten met een telescoop vanaf de toren van de Grote Kerk Breda onder begeleiding van gidsen van 

sterrenwacht Tivoli, bijzondere concerten en lezingen van onder andere Govert Schilling en andere 

experts en een ludieke voorstelling van Marjolijn van Heemstra Stadsastronaut – een handleiding voor 

de toekomst. Door Filmhuis Breda wordt een speciaal filmprogramma rondom de maan samengesteld 

en aangeboden.  

In de avonduren is de beleving van Museum of the Moon bijzonder en daarom is de Grote Kerk tussen 
13 december en 9 januari op meerdere avonden  open tot 21u. Tot 17u is de Museum of the Moon 
voor iedereen gratis te bezoeken en van 17u tot 21u wordt een entree van €5 gevraagd, dit is inclusief 
een drankje (glühwein, warme chocomelk, koffie of thee) een moon-cookie.   
 

De Stichting Grote Kerk Breda werkt voor Museum of the Moon samen met: 

➢ Luke Jerram Ltd – het bureau dat de kunstenaar vertegenwoordigt en dat de tour van de Museum 

of the Moon coördineert. De Engelse kunstenaar Luke Jerram is een multi-disciplinaire kunstenaar. Hij 

maakt beelden en installaties en realiseert ‘live art’ projecten. Hij woont en werkt in Engeland en is als 

kunstenaar al meer dan 22 jaar internationaal actief. Geïnspireerd door het grote verschil tussen hoog- 

en laagwater in zijn woonplaats Bristol begon Jerram zijn onderzoek naar de maan en de invloed van 

de maan op het tij.  Dit leidde tot het kunstwerk TIJ. In 2019 is Luke Jerram benoemd tot Fellow of the 

Royal Astronomical Society.  
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➢  KNVWS West-Brabant - De vereniging voor weer– en sterrenkunde KNVWS West-Brabant is er 

voor iedereen die belangstelling heeft voor meteorologie en astronomie.  

➢ Stichting Sterrenwacht Tivoli  Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch is gevestigd in het voormalige 

Jezuïetenklooster tegenover de Basiliek van Oudenbosch op de plaats waar ooit de allereerste 

Volkssterrenwacht van Nederland is ontstaan, genaamd Simon Stevin. Sterrenwacht Tivoli is een 

authentieke volkssterrenwacht, waarbij de nadruk wordt gelegd op educatie en kennisoverdracht. 

➢ Filmhuis Breda - Filmhuis Breda is een culturele ontmoetingsplek in het centrum van de stad, met 

arthouse film als motor. Zij organiseren in het kader van Museum of the Moon een filmprogramma 

rondom de maan  

• Voor meer informatie over Museum of the Moon en het gedetailleerde publieksprogramma 

www.grotekerkbreda.nl  

• Mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Gemeente Breda, BredaMarketing en particuliere 

donateurs 

 

Openingstijden: ma-za 10u -21u / zo 13u – 21u  

Toegang gratis tot 17u op zondagen en woensdagen  

Toegang Museum of the Moon tussen 17u – 21u: €5  (inclusief warm drankje & moon cookie)  

Toegang gratis alle dagen: Tot 18 jaar, Vrienden Grote Kerk Breda, Gilde- en Genootschapsleden, ICOM 

pashouders 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie, interview aanvragen, HR beeldmateriaal kunt u contact 

opnemen met:  Marjolein van der Putte tel: +31 (0) 76 521 82 67/ mail: communicatie@grotekerkbreda.nl  

Bijgevoegde rechtenvrije beelden mogen met vermelding van de fotograaf redactioneel gebruikt worden.  
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Museum of the Moon by Luke Jerram. Ely Cathedral, UK, 2019. Photo (c) James Billings 

 

 
Luke Jerram and Museum of the Moon 



 
Museum of the Moon by Luke Jerram. Cork Midsummer Festival, UK, 2017 

 
 

 
Museum of the Moon, Luke Jerram  
  



 
  



 
 
 
 
 

 


