Lezing Gladiatoren in de film
(Herbert Verreth)
Zondag 16 oktober, 2022 10.30 - 12 uur
Al eeuwen lang zijn gladiatorengevechten onlosmakelijk verbonden
met het beeld dat we hebben van het antieke Rome. De arena in het
algemeen en gladiatoren in het bijzonder zijn vaak het onderwerp van
schilderijen, romans en strips, terwijl er weinig films over de Romeinse
oudheid gemaakt worden waarin geen zwaardvechters elkaar te lijf
gaan. De gevechten die op het grote scherm getoond worden, staan
echter soms zéér ver af van het echte Romeinse gladiatorengevecht.
We gaan aan de hand van foto’s en DVD-fragmenten na in welke mate
Gladiator en co de historische waarheid al dan niet geweld aandoen.
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CC ipso facto, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg
Toegangsprijs: 5 euro (aperitief inbegrepen)
Reservatie verplicht

Archeologiedagen ‘Een dag in het leven
van een gladiator’

THEMAJAAR

In samenwerking met

Zaterdag 21 mei 2022, 10 - 17 uur
Kom je inleven in de wereld van de gladiatoren. Op het programma
staan een begeleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Gladiatoren, mensen zoals jij en ik’ en een aantal workshops. Stil je honger met een
echt gladiatorenmaal. Tenslotte, leren echte gladiatoren je de knepen
van het vak in een echte oefenschool. Deze activiteit is enkel voor
jonge gladiatoren.
RAM, Marktstraat 25,
8460 Oudenburg
Deelnameprijs: 10 euro
(eten en drinken inbegrepen)
Reservatie verplicht
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2022 staat in het teken van de professionele krijgers die in de Romeinse arena’s vochten op leven en dood. Ze werden bejubeld door de
mannen en aanbeden door de vrouwen. Hoe vochten ze, hoe zag hun
opleiding er uit, vochten er ook vrouwen, wat aten ze? Dit en andere
vragen zullen wij beantwoorden met onder meer een tentoonstelling,
voordrachten en het Romeins Weekend.
We willen een jaar met bloederig spektakel en amusement aanbieden,
maar ook heel wat misvattingen en mythes over de gladiatoren ontkrachten! Houd onze website, Facebookpagina en Instagram nauwlettend in het oog voor het programma.

Tentoonstelling ‘Gladiatoren, mensen zoals
jij en ik’

Lezing ‘Het leven van de gladiatoren’
(Svenja Fabian)

Dinsdag 29 maart 2022 tot en met zondag 23 oktober 2022

Zondag 27 maart 2022, 10.30 - 12 uur
Het is misschien ietwat verwonderlijk, maar indertijd had je vrouwelijke
gladiatoren! Maar ook in deze tijd kun je er wel een tegen komen. Neem
nu Svenja Fabian, re-enactor van Ludus Nemesis, een Duitse gladiatorenschool. Meer specifiek is ze een provocator, een type gladiator die
vocht met schild en zwaard. Maar bovenop vechten, geeft ze ook uitleg
over de gladiatoren van destijds. Hoe ze vochten, hoe ze leefden, welke
type van vechters er waren.

De tentoonstelling brengt het verhaal
van de gladiatoren die elkaar bevochten in de arena’s van het Romeinse
Rijk. De belangrijke thema’s als de
aankoop op de slavenmarkt, de training in de gladiatorenschool en de
gevechten komen aan bod, maar
de focus wordt gelegd op het leven
achter de schermen, achter de grote
publieke optredens waar het spektakel centraal stond. Aspecten zoals
het dieet, de lichaamsverzorging, de
entourage en de fans krijgen ruimschoots aandacht.
Vastgeroeste mythes worden ontkracht, maar ook linken met de huidige actualiteit gelegd. Gladiatorengevechten waren ‘big’ in de wereld
van het entertainment. Gladiatoren konden een sterrenstatus bereiken,
vergelijkbaar met die van populaire voetballers nu.
Een collectie unieke stukken, maar ook gladiatorfiguren, replica’s, kortfilms en 3D-beelden brengen de helden en heldinnen van de arena
weer tot leven. Het orgelpunt van de tentoonstelling is de film ‘Het
houten zwaard’ over een Bataafse jongen die door de Romeinen als
slaaf wordt verkocht aan een gladiatorenschool. Voor scholen zijn er
educatieve pakketten. Ook kan de jeugd zich oefenen in gladiatorengevechten. In het abtspark is een oefenterrein van een gladiatorenschool
nagebootst!
De tentoonstelling is een gemeenschappelijk initiatief van De Corbulo
Stichting en de Dienst Cultuur van stad Oudenburg. Ook is er de inbreng van onder meer Phalera Filmworks, 7Reasons, Urban Canyons
Limited, het Gallo-Romeins Museum van Tongeren, het Rijksmuseum
van Oudheden van Leiden en de Musea van Verviers.
RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg
Toegangsprijs: 5 euro (volwassenen), 2,5 euro (kinderen) (bezoek aan
de vaste collectie is inbegrepen in de prijs)
Educatief pakket voor scholen op aanvraag: 3 euro per leerling

anders dan nu.

Met enthousiasme spreekt ze over de gevechten
in de amfitheaters en met smaak vertelt ze hoe
populair de gladiatoren wel waren. Zo waren er
voor de fans heel wat artikelen te koop: beeldjes
van gladiatoren of olielampjes met een drietand
of een dolk. Het was vroeger niet zoveel anders
dan nu.

Romeins Weekend ‘Gladiatoren. De weg
naar de eeuwige vrijheid’
Pinksterweekend, zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
Oudenburg, het jaar 180. De inwoners van de nederzetting zijn enthousiast, op het marktplein praat iedereen over gladiatoren. Op posters
met beeltenissen van deze krijgers staan aankondigingen van het duel.
Straks is het eindelijk zover en gaan ze allemaal kijken naar de grote
gladiatorengevechten. Ook rond de arena hangt er spanning. De smid
repareert de uitrusting, de medicus verzorgt een gewonde strijder, in de
damesboetiek worden liefdesdrankjes op basis van gladiatorenzweet
verkocht, …
Het Romeins Weekend laat je proeven van alle facetten van het leven
van de helden en heldinnen van de arena! Aan de hand van re-enactment, theater, workshops en een ambachtenstraat krijgen de bezoekers
een waarheidsgetrouw scenario van zo’n 1800 jaar geleden voorgeschoteld, met als apotheose echte gladiatorengevechten in een arena.
Romeinse lekkernijen en snuisterijen zijn te koop op de markt of bij de
arena. Drank- en eetstandjes zorgen voor het op peil houden van de
broodnodige energie. De allerjongsten kunnen terecht in thematische
kidscorners. Vergeet ook de tentoonstelling ‘Gladiatoren, mensen zoals
jij en ik’ niet te bezoeken.
RAM, Abtspark en Abdijhoeve
(hoek Marktstraat - Abdijlaan, Oudenburg)
Toegangsprijs: 5 euro, kinderen onder de 12 jaar gratis

CC ipso facto, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg
Toegangsprijs: 5 euro (aperitief inbegrepen)
Reservatie verplicht

Lezing ‘aut liberi aut servi’ (‘ofwel vrij ofwel
slaaf’) (Jean Erven)
Zondag 29 mei 2022, 10.30 - 12 uur
De voordracht gaat dieper in op de moderne misvattingen over Romeinse slavernij en gladiatorengevechten. Wat zegt de Romeinse wetgeving? De meeste gladiatoren waren krijgsgevangenen of slaven, maar
soms tekende iemand ook vrijwillig een contract.
Zo vreemd was dit niet, want het leven van gladiator bood heel wat
voordelen voor bepaalde groepen van vrijen. Een leven als gladiator,
met gratis kost en woonst, een salaris en geschenken van fans, was
aantrekkelijk voor bijvoorbeeld soldaten met schulden.
CC ipso facto, Marktstraat 25,
8460 Oudenburg
Toegangsprijs: 5 euro
(aperitief inbegrepen)
Reservatie verplicht

