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Slag bij Arras-100 jaar :
Alle culturen van de wereld worden geëerd
De martelaarstad Arras wordt voor meer dan 80% verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Als hoogtepunt van dit 4e seizoen van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog: de 
100 jaar van de Slag bij Arras. Na de doortocht van de soldaten van het Franse leger en van 
het buitenlandse legioen, wordt Arras in het voorjaar van 1916 een plek waar veel Britse en 
Commonwealth nationaliteiten elkaar kruisen om Arras en de heuvels van Artois te verdedi-
gen. In 1917 komt de hele wereld samen in Artois.

Aanblikken tijdens de Slag bij Arras
Van 18 maart tot 16 mei
Deze fototentoonstelling met beelden van soldaten 
tijdens de Slag bij Arras zal bezoekers de mogelijkheid 
bieden om deze mannen uit alle uithoeken van de  
wereld in de ogen te kijken en even halt te houden bij hun  
levensverhaal. 
> Parcours in de stad

Getuigenis
Van 18 maart tot 11 juni 
Tentoonstelling in bruikleen van het Oorlogsmuseum
Een Canadees getuigt van de acties van de soldaten 
tijdens het conflict in Artois in 1917.
> Museum voor Schone Kunsten

Nieuwe loopgraven
Van 18 mart tot 11 juni  
Reconstructie van een loopgraaf. Een goede voorberei-
ding voor een bezoek aan de Canadese tentoonstelling 
Témoins.
> Binnenplaats van het Museum voor Schone Kunsten

1917: de Sint-Vaast abdij
Van 18 maart tot 11 juni  
Buitententoonstelling waar u aan de hand van foto’s en 
getuigenissen de geschiedenis van de abdij (paleis en 
kathedraal) tijdens de Grote Oorlog en de Slag bij Arras 
kunt ontdekken of herdenken.
> Tralies van de Saint-Vaast abdij

Vredespapaver-Overwinningsmedaille
Van 2 tot 12 april 
« Participatieve uitvoering rond de creatie van  
beeldhouwer H. Pollock die een eerbetoon brengt 
aan de Nieuw-Zeelandse voorouders die in de Eerste  
Wereldoorlog vochten ».
> Place des Héros

Interreligieuze ceremonie
8 april
Ceremonieel eerbetoon aan de mannen van alle geloven 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld.
> Saint-Vaast kathedraal

De bloem in het geweer
8 april   
Toneelstuk geschreven vanuit authentieke getuigenissen 
en verhalen van het front, die de post-traumatische 
stress-stoornis als rode draad zedig in beeld brengt. 
> Casino

Ceremonie van de dageraad
9 april om 6.30 uur  
Herdenkingsplechtigheid ter ere van de Common-wealth 
soldaten die hebben gestreden in de Slag bij Arras. 
“The Earth Remembers”, het monumentale werk van  
M. Fountain ontworpen ter nagedachtenis aan de Nieuw-
Zeelandse tunnelgravers, zal op deze gelegenheid  
worden ingehuldigd.
> Wellington steengroeve
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