KRIPPANA
internationale kerstgroepen-wedstrijd 1994
Uit alle delen van de wereld zijn ze verzameld en in bruikleen afgestaan aan de belangrijkste
Europese tentoonstelling van kerststallen: Krippana. Op 2500 vierkante meter is een
overweldigende hoeveelheid veelsoortige kerststallen te zien, afkomstig uit kathedralen,
domkerken, basilieken, abdijen, parochie- en kloosterkerken enzovoort. Een aantal ervan wordt
permanent tentoongesteld, maar het grootste deel van de collectie wisselt ieder jaar.
Zomeronderkomen
Het gebouw van Krippana is te vinden nabij Losheim, een klein dorpje in het grensgebied
tussen België en Duitsland. Wie erheen wil moet via Malmedy, Bütgenbach en Büllingen de
grens over. Een zijstraatje in Losheim voert je weer Duitsland uit en in het eerste gebouw op
Belgisch grondgebied is Krippana gevestigd.
Het initiatief voor deze permanente kerststallententoonstelling werd destijds genomen door een
inwoner van het Duitse dorp Höfen (bij Monschau). Hij vond het jammer dat mensen die
kerststallen wilden bewonderen altijd maar van de ene kerk naar de andere moesten rijden, en
dat alleen nog maar in de kersttijd. Vijftien jaar geleden kwam hij op het idee om kerststallen
buiten de kersttijd samen te brengen in een tentoonstelling. Zo ontstond Krippana, dat in korte
tijd uitgroeide tot een toeristische trekpleister. Een vereniging van 'Kribbevrienden' uit de Eifel,
Ardennen en Aken beheert de collectie.
Uit heel Europa vinden de merkwaardigste en kunstzinnigste stallen in Krippana hun
'zomeronderkomen'. In de kersttijd keren ze naar hun thuisplek terug. Het gebouw in Höfen
werd al spoedig te klein om de omvangrijke collectie te herbergen en de grote stroom
bezoekers te kunnen opvangen. Sinds enkele jaren heeft de tentoonstelling daarom een nieuw
onderkomen gekregen in Manderfeld/Losheim (Belgisch-Duitse grensovergang).
Wisselende collectie
In alle vormen en soorten zijn ze te zien: kerstgroepen in een holle boomstam of walnoot; op
kaarten, postzegels en eieren (!); complete diorama's en miniatuurlandschappen met
bewegende onderdelen enzovoort. De groepen en stallen zijn uit alle denkbare materialen
samengesteld en op traditionele, kitcherige of tijdkritische wijze vormgegeven.
Tijdens Krippana 1993 werd o.a. de 'kribbe van Auschwitz' van de Poolse kunstenaar Jan
Staszak tentoongesteld: uit het verkoolde hout dat Staszak op het terrein van het voormalige
concentratiekamp aantrof, maakte hij als aandenken aan de slachtoffers van Auschwitz een
kerstgroep van acht figuren en twee dieren. De kerststal van de Duitse kunstenares Berta Kals,
De kerststal van de armen, behaalde in datzelfde jaar de ereprijs en wordt ook dit jaar nog
tentoongesteld. "Kauf mich", luidt de (reclame)tekst op het 'lakentje' in de papieren kribbe, die
zij in een 'stal' van twee kartonnen doosdeksels neerzette.
Kerstgroepen-wedstrijd
Behalve cursussen voor het bouwen van kerststallen wordt door Krippana jaarlijks een
kerstgroepen-wedstrijd georganiseerd. Dit jaar staat deze wedstrijd in het teken van 'het jaar
van het gezin'. Krippana roept beroeps- en amateurkunstenaars, jeugdverenigingen en scholen
op om onder dit motto aan deze wedstrijd mee te doen. De makers van de kerstgroepen wordt
gevraagd niet alleen de betekenis van het gezin als "basis en levensvoorwaarde voor de
maatschappij, de levensschool en de sociale bewogenheid" tot uiting te laten komen, maar ook
"het gevaar van rassenwaanzin, tomeloos egoïsme en de consumptiemaatschappij." De
groepen en stallen zullen vanaf de eerste zondag van de Advent tot 2 februari 1995 in Krippana
worden tentoongesteld.

Wedstrijdformulieren kunnen worden aangevraagd bij Krippana in Manderfeld; aanmeldingen
dienen vóór 1 november 1994 te geschieden. Als opbouwdatum is zaterdag 26 november
(tussen 8.00u tot 12.00u of tussen 17.00u en 19.00u) vastgesteld.

Inlichtingen over Krippana:
Hergersberg 4
B-4760 MANDERFELD
telefoon (België) 0032 / 80 - 54 87 29
Prümer Strasse 53
D-53940 LOSHEIM/Eifel
telefoon (Duitsland) 0 65 57/8 66
Openingstijden:
dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.
Groepen tevoren aanmelden.
Voor de bezichtiging heeft men ongeveer twee uur nodig.
Prijzen: volwassenen  10,00, kinderen (6-14 jaar)  5,00. Voor groepen vanaf 20 personen  9,00,
50 personen  8,00.

