De Tachtigjarige Oorlog
Zo’n 450 jaar geleden regeerde de vrome Spaanse

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij financiering van:

De Europese Gemeenschap

koning Filips II met harde hand over een groot deel
van Europa. Daaronder ook Nederland, één van

Provincie Gelderland

de rijkste provincies van zijn machtige katholieke
koninkrijk.
Gemeente Oost-Gelre

Willem van Oranje is zijn tegenstrever. Hij wil gods-

Stichting Oude Gelderse Kerken

dienstvrijheid en een eigen zelfstandig bestuur voor de

Mondriaanstichting; Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed

Nederlanden. Onder zijn aanvoering begint in 1568 een

Koninklijke Grolsch N.V.
Marveld recreatie

opstand tegen de Spanjaarden, die maar liefst 80 jaar

Welgro b.v.

zal duren, tot 1648.

BonsenReuling
Huys van Frederik Hendrik / Erve Kots
Woningcorporatie De Woonplaats

Als Willem in 1584 wordt vermoord, volgen eerst
zijn zoon Maurits en later zijn jongste zoon Frederik
Hendrik hem op als stadhouder van de Republiek der

Gunnewijk Groenlo
Bouwcombinatie Rouwmaat Reukers Rabo Bouwfonds
Rabobank Achterhoek-Oost
Veld Koeltechniek

Zeven Verenigde Nederlanden. Frederik Hendrik trouwt
met Amalia van Solms en terwijl Amalia het hof
leven in Den Haag met passie bestuurt, volgt Frederik
Hendrik zijn vaders voetsporen. Hij zet de strijd tegen
de Spaanse overheersing onverminderd voort.
Daarom moet ook de sterke vesting Grol veroverd
worden...

Entreeprijzen (per persoon)
Kinderen onder de 6 jaar
Kinderen tussen 6 en 12 jaar
Volwassenen
Groepen groter dan 10 personen

Een meeslepende en unieke
GRATIS
€ 2,00
€ 5,00
€ 4,50

Openingstijden
‘s Middags open van 13:00 uur tot 16:00 uur
‘s Avonds open van 19:00 uur tot 21:30 uur
De openingsdagen zijn variabel! Kijk voor een actueel en
compleet overzicht van de openingstijden op de website
www.oudecalixtus.nl

multimediashow in de middeleeuwse
Oude Calixtuskerk in Groenlo. Beleef
de belegering en verovering in
1627 van de oude vestingstad Grol.
Sta oog in oog met de roemruchte
veldheer en stadhouder
Frederik Hendrik.

www.oudecalixtus.nl

Bezoekadres
Mattelierstraat 5
7141 BZ Groenlo

Fotografie: Nordwin Alberts, Ossenzijl

De slag om Grolle
Het is de warme zomer van 1627. Grol is in Spaanse
handen. Stadhouder Frederik Hendrik wil deze belangrijke vesting in het oosten van Nederland veroveren
door binnen één week de stad te omsingelen en rondom de vesting een circumvallatielinie op te werpen.
Hierdoor kan niemand Grol nog in of uit.
De Spanjaarden in de belegerde stad, onder aan
voering van de koppige Matthijs van Dulcken, zijn
vastbesloten de stad tot het uiterste te verdedigen
tegen de Protestantse ketters. Pastoor Fabritius bidt
vurig om het behoud van zijn Sint Calixtuskerk voor de
Rooms Katholieken.
Alle hoop is gevestigd op een tegenaanval op de
belegeraars door het immense Spaanse leger onder
graaf Hendrik van den Bergh, dat de stad snel nadert.

Hoe zal dit aflopen...?
Kom naar de Oude Calixtuskerk in Groenlo om het
verhaal zelf mee te maken. Ervaar de Slag om Grolle in
dit unieke historische decor. Leef mee met de aan
grijpende belevenissen van negen hoofdpersonen.
Zo wordt geschiedenis een levende wereld met
mensen van vlees en bloed.

Overdag

‘s Avonds

...ervaar je in drie bijzondere tenten de

...worden de drie tenten tot boven in het

belevenissen van negen hoofdpersonen

gewelf gehesen.

tijdens de Slag om Grolle.

Dan is de fraaie oude kerk het decor voor

De meeslepende verhalen van Geloof,

een weergaloze show van beelden, licht

Hoop en Liefde spelen zich af in ‘de stad

en geluid, waarin de negen personen

Grol’, in ‘de Engelse schans’ en in ‘het

weer de hoofdrol spelen. Een spannend

kamp van Frederik Hendrik’.

spektakel voor jong en oud.

Bregje Klaasdr., bekend uit het spannende jeugdboek
‘Onder vuur’, is één van de hoofdpersonen.

