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T IC K E T S : G E H E I M E Z OL D E R S . N L

RONDLEIDINGEN - GUIDED TOURS
GROTE KERK ALKMAAR
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EEN NIEUW MEESTERWERK
VOOR ALKMAAR

RONDLEIDINGEN GROTE KERK ALKMAAR

Vanaf
het
bordes

Na meer dan 500 jaar opent de Grote Kerk voor het eerst haar
zolderruimtes. Volg de ongebaande paden onder leiding van een gids
en bekijk de imposante balkenconstructies, tongewelven, lijkenluiken
en het carillon op een hoogte van bijna 30 meter. Onbekende
bouwsporen werpen een nieuw daglicht op een eeuwenoude
bouwgeschiedenis. Ontdek geheim gebied en geniet van het uitzicht.
OPBRENGST VOOR HET GROTE RAAM
De kaartverkoop van de spectaculaire zolderbeklimming komt ten goede aan
Het Grote Raam, een kunstwerk in de vorm van een nieuw glas-in-loodraam,
speciaal voor de Grote Kerk. Met 6 bij 23 meter het grootste kerkraam van het
vasteland van Europa. De onthulling van dit raam is op 7 oktober 2023, 450 jaar
na de bevrijding van Alkmaar op de Spanjaarden.
Lees alles over Het Grote Raam op www.hetgroteraam.nl.

Vlakbij
Het
Grote
Raam

S E C R E T AT T IC S
GUIDED TOURS (only Dutch spoken!)
Fenomenaal
uitzicht op
de Langestraat

Discover the secrets of the Grote Kerk. After more than 500 years, the Grote Kerk
will open its attic spaces for the first time. Follow the unbeaten paths with a guide
and see the imposing beam constructions, barrel vaults, corpse shutters and the
carillon at a height of almost 30 meters. Unknown construction traces shed new
light on a centuries-old building history. Discover secret area and enjoy the view.

PROCEEDS FOR THE BIG WINDOW
De enorme
speeltrommel
van het
carillon

Ticket sales for the spectacular attic ascent will benefit Het Grote Raam. A work of art in
the form of a new stained glass window, especially for the Grote Kerk. Measuring 6 by 23
metres, it is the largest church window in mainland Europe. The unveiling of this window
will take place on October 7, 2023, 450 years after the liberation of Alkmaar from the
Spaniards. The Big Window at www.hetgroteraam.nl.

TICKETS EN OPENINGSTIJDEN

Kassa/ticket office:
Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar
Toegang vanaf 12 jaar/acces from 12 years.

@hetgroteraam

Detail uit het ontwerp (2021) van Fiona Tan voor Het Grote Raam.
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