
Vlag
De Ierse vlag bestaat uit drie verticale banen in de volgorde groen, wit en oranje.

Het groen staat voor het traditionele Ierland, het oranje voor het protestantse loyalisme en
de witte baan symboliseert de vrede tussen beide gemeenschappen.

Volkslied
De tekst van het Ierse volkslied Amhrán na bhFíann (The Soldier's Song), bestaat uit drie coupletten en een
refrein. Het volkslied werd in 1907 geschreven door Peadar Kearney, die tezamen met Patrick Heeney ook

de muziek componeerde. Het werd voor het eerst gepubliceerd in de krant Irish Freedom in 1912.
Het refrein werd het officiële volkslied in 1926. Het verving het oude God Save Ireland.

The Soldier's Song
With cheering rousing chorus, 

As round our blazing fires we throng, 
The starry heavens o'er us; 

Impatient for the coming fight, 
And as we wait the morning's light, 

Here in the silence of the night, 
We'll chant a soldier's song. 

Chorus:
Soldiers are we 

whose lives are pledged to Ireland; 
Some have come 

from a land beyond the wave. 
Sworn to be free, 

No more our ancient sire land 
Shall shelter the despot or the slave. 
Tonight we man the gap of danger 
In Erin's cause, come woe or weal 
'Mid cannons' roar and rifles peal, 

We'll chant a soldier's song 
In valley green, on towering crag, 

Our fathers fought before us, 
And conquered 'neath the same old flag 

That's proudly floating o'er us. 
We're children of a fighting race, 

That never yet has known disgrace, 
And as we march, the foe to face, 

We'll chant a soldier's song 
Chorus 

Sons of the Gael! Men of the Pale! 
The long watched day is breaking; 

The serried ranks of Inisfail 
Shall set the Tyrant quaking. 

Our camp fires now are burning low; 
See in the east a silv'ry glow, 

Out yonder waits the Saxon foe, 
So chant a soldier's song. 

Chorus 

Volkslied
Amhrán na bhFíann

Seo dhibh a cháirde duan Óglaigh, 
Cathréimeach briomhar ceolmhar, 
Ár dtinte cnámh go buacach táid, 

'S an spéir go min réaltogach 
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo 

'S go tiúnmhar glé roimh thíocht do'n ló 
Fé chiúnas chaomh na hoiche ar seol: 
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann 

Curfá:
Sinne Firnna Fáil 

A tá fé gheall ag Éirinn, 
buion dár slua 

Thar toinn do ráinig chugainn, 
Fé mhóid bheith saor. 

Sean tír ár sinsir feasta 
Ní fhagfar fé'n tiorán ná fé'n tráil 
Anocht a théam sa bhearna bhaoil, 
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil 

Le guna screach fé lámhach na bpiléar 
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann. 
Cois bánta réidhe, ar árdaibh sléibhe, 

Ba bhuachach ár sinsir romhainn, 
Ag lámhach go tréan fé'n sár-bhrat séin 

Tá thuas sa ghaoith go seolta 
Ba dhúchas riamh d'ár gcine cháidh 

Gan iompáil siar ó imirt áir, 
'S ag siúl mar iad i gcoinne námhad 
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann 

Curfá 
A bhuíon nách fann d'fhuil Ghaeil is Gall, 

Sin breacadh lae na saoirse, 
Ta scéimhle 's scanradh i gcroíthe namhad, 

Roimh ranna laochra ár dtire. 
Ár dtinte is tréith gan spréach anois, 

Sin luisne ghlé san spéir anoir, 
'S an bíobha i raon na bpiléar agaibh: 
Seo libh, canaídh Amhrán na bh Fiann. 

Curfá 

Van Topolis tot Dublin!
Driedaagse studiereis van 13 tot en met 15 mei 2004

Beste reisgenoot,

Welcome on board! In gezelschap van 47 reisgenoten zetten wij koers naar het
culturele hart van Ierland, ‘the city of Dublin’. Het doel van onze studiereis is
drieledig. Op de eerste plaats is dit de laatste activiteit van de stichting Topolis
voor haar founders. Op de tweede plaats zal in Dublin de officiële oprichting van
de Bredase Bouwsocieteit plaatsvinden. ‘Last but not least’, verwachten wij dat
de stad Dublin met haar rijke historie, culturele erfgoed en recente ontwikkelin-
gen de juiste plek is waar je veel inspiratie, kennis en contacten zult opdoen.
Tevens hopen wij dat deze studiereis je voldoende aanleiding geeft om
met elkaar te filosoferen en te discussiëren over de toekomstmogelijkheden en
-plannen van onze stad, Breda.

Hieronder vind je een overzicht van het speciaal verzorgde programma. Binnen
drie dagen presenteren wij het beste dat Dublin op het gebied van cultuur,
architectuur, stedenbouwkundige ontwikkeling, eten en drinken te bieden heeft.
Geniet met volle teugen, maar drink ‘the Irish beers and whisky’ met mate!
They’re killing, you know.

Wij wensen je namens het bestuur van de stichting Topolis en de organisatie een
goede reis!

PROGRAMMA

13 mei 2004
12.30 uur vertrek Rotterdam - Dublin, vluchtnummer HV 5081 - Basiq Air
14.00 uur aankomst  en inchecken Jury’s Inn Christchurch 
15.00 uur historische stadwandeling een wandeling door het centrum langs 

Trinity College, Dublin Castle, Christ Church, St. Audoen`s en de 
oude stadsmuur, met daarbij een lezing over de ontwikkeling van 
Dublin en de Ierse geschiedenis.

17.00 uur bezoek National Gallery* - in the Millennium Wing
- korte toelichting op het concept van de Millennium Wing door 

Mr. Raymond Keaveney, directeur van de National Gallery.
- kort bezoek aan de tentoonstelling: ‘New frontiers-art from new 

EU member states‚
- aperitief en diner in het restaurant Fitzer’s
- welkomstwoord van de Dhr. Bert van der Lingen, counsellor of 

the Royal Netherlands Embassy.
20.00 uur Literairy Pub Crawl, een rondgang langs literaire drankholen 

opgeluisterd met Ierse muziek.
23.00 uur einde...

Mobiele numbers organisatie: Michiel Stevens +31 6 51 53 06 88
Paul van Heteren +31 6 51 72 48 29
Jan van den Heuvel +31 6 53 28 28 25

14 mei 2004
08.30 uur vertrek bus naar DDDA* (Dublin Docklands Development Authority) 
09.00 uur ontvangst in presentatieruimte DDDA door dhr. P. Stenson, 

Housing Projects Manager
10.00 uur rondwandeling door de Docklands wijk.
10.45 uur koffie
11.00 uur vertrek bus voor stadstour door Dublin o.l.v. dhr. Henk van der 

Kamp, docent Environmental Planning & Management, Dublin 
Institute of Technology. De tour is speciaal gericht op stads-
vernieuwing, recente architectuur, stedenbouw en infrastructuur 
projecten. (o.a. IFSC, Dock Area, Luas, Dublin Port Tunnel en 
Temple Bar)

12.30 uur lunch Irish Film Institute
13.30 uur rondleiding door Temple Bar Properties*
15.00 uur vertrek bus naar Guinness Storehouse*
15.15 uur rondleiding en bierproeven in Guiness Storehouse
17.00 uur vertrek bus naar het Jury’s Inn Hotel

18.30 uur verzamelen in lobby voor officieel programma
19.15 uur diner in Topolis
23.00 uur eindborrel in...

15 mei 2004
09.00 uur bezoek Trinity College, winkelcentrum e.d., facultatief*
11.30 uur uitchecken hotel
12.00 uur verzamelen bij hotel voor  vertrek naar luchthaven
13.40 uur vertrek Dublin - Rotterdam, vluchtnummer HV 5082
16.10 uur verwachte aankomst Rotterdam

* background information

Voor wie het nog niet wist!!!!:
Vanaf 1 januari 2004 is het in Ierland ook verboden om te roken in pubs en 
restaurants. De controle hierop is erg streng. Er staat een hoge boete op
overtreding van deze nieuwe wet.

Vervoer met de taxi is absoluut betaalbaar en zeker zo veilig. Taxi’s kun je
op straat aanhouden als het licht op groen staat.

Nightlife
Heeft u nog zin om het nachtleven van Dublin te verkennen dan bent u in
the Temple Bar Area aan het juiste adres. Er is daar zo’n groot aanbod
dat Paul en Michiel tijdens de voorbereidingen geen naam meer hebben
kunnen onthouden.

Just in case:
Hotel: Jury’s Inn ChristChurch Tel. 00 353 1 454 0000
Dublin 8 Christchurch Place Fax 00 353 1 454 0012

Bezoektips voor de zaterdagochtend:
· The Liberty Market.

De kraampjes van The Liberty zijn weggestopt in een kleine hal halverwege
een levendige winkelstraat. Een wekelijkse internationale foodmarket.
Adres: Meath Street. Geopend van do. t/m zaterdag van 10.00 - 17.00. 

· Grafton Street, de winkelstraat van Dublin.
· Trinity college.

Background Information
* Temple Bar
Temple Bar is dé culturele wijk van Dublin. In de
jaren tachtig besloot men het gebied te ontwik-
kelen tot cultureel centrum en is nu hét uit-
gaansgebied van Dublin vanwege de enorme

concentratie restaurants, galeries, pubs, disco‚s etc. De wijk kent vele nauwe
straten en steegjes die in de buurt van de rivier de Liffey liggen. De straten
en steegjes zijn voornamelijk bestemd voor voetgangers. Auto’s zie je er dus
bijna niet en daardoor kun je er heerlijk shoppen en elke etalage goed bekijken.

De wijk is gelegen in het hartje van de stad en is zodoende ook nog eens
goed bereikbaar. In de wijk wonen en werken vooral veel kunstenaars,
ontwerpers en jonge ondernemers die vele creatieve ideeën hebben om-
gezet tot werkelijkheid. Je vindt er dus vele hippe galeries, cafés, theaters
en restaurants. De wijk heeft ook een eigen informatiecentrum waar men
alle activiteiten bijhoudt. 

*  The Irish Film Centre
Een oase van rust. Voorbij de ingang loopt u door een smalle gang, waarna
u een verborgen architectonisch wonder betreedt: een oude binnenplaats die
nu overdekt is en is omgebouwd tot een zaak van drie verdiepingen hoog. 

* Guinness Storehouse
De splinternieuwe Guinness Experience, welke is
geopend in december 2000, is gelegen in het
hart van de Guinness brouwerij in Dublin. De
Guinness Experience is een dramatisch verhaal
dat 250 jaar geleden begint en eindigt in 

'Gravity', de bar die is gevestigd op het hoogste punt van het gebouw. Daar
kan je genieten van een heerlijke pint Guinness en het schitterende uitzicht
op de stad Dublin.



Vlag
De Ierse vlag bestaat uit drie verticale banen in de volgorde groen, wit en oranje.

Het groen staat voor het traditionele Ierland, het oranje voor het protestantse loyalisme en
de witte baan symboliseert de vrede tussen beide gemeenschappen.

Volkslied
De tekst van het Ierse volkslied Amhrán na bhFíann (The Soldier's Song), bestaat uit drie coupletten en een
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The Soldier's Song
With cheering rousing chorus, 

As round our blazing fires we throng, 
The starry heavens o'er us; 

Impatient for the coming fight, 
And as we wait the morning's light, 

Here in the silence of the night, 
We'll chant a soldier's song. 

Chorus:
Soldiers are we 

whose lives are pledged to Ireland; 
Some have come 

from a land beyond the wave. 
Sworn to be free, 

No more our ancient sire land 
Shall shelter the despot or the slave. 
Tonight we man the gap of danger 
In Erin's cause, come woe or weal 
'Mid cannons' roar and rifles peal, 

We'll chant a soldier's song 
In valley green, on towering crag, 

Our fathers fought before us, 
And conquered 'neath the same old flag 

That's proudly floating o'er us. 
We're children of a fighting race, 

That never yet has known disgrace, 
And as we march, the foe to face, 

We'll chant a soldier's song 
Chorus 

Sons of the Gael! Men of the Pale! 
The long watched day is breaking; 

The serried ranks of Inisfail 
Shall set the Tyrant quaking. 

Our camp fires now are burning low; 
See in the east a silv'ry glow, 

Out yonder waits the Saxon foe, 
So chant a soldier's song. 

Chorus 

Volkslied
Amhrán na bhFíann

Seo dhibh a cháirde duan Óglaigh, 
Cathréimeach briomhar ceolmhar, 
Ár dtinte cnámh go buacach táid, 

'S an spéir go min réaltogach 
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo 

'S go tiúnmhar glé roimh thíocht do'n ló 
Fé chiúnas chaomh na hoiche ar seol: 
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann 

Curfá:
Sinne Firnna Fáil 

A tá fé gheall ag Éirinn, 
buion dár slua 

Thar toinn do ráinig chugainn, 
Fé mhóid bheith saor. 

Sean tír ár sinsir feasta 
Ní fhagfar fé'n tiorán ná fé'n tráil 
Anocht a théam sa bhearna bhaoil, 
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil 

Le guna screach fé lámhach na bpiléar 
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann. 
Cois bánta réidhe, ar árdaibh sléibhe, 

Ba bhuachach ár sinsir romhainn, 
Ag lámhach go tréan fé'n sár-bhrat séin 

Tá thuas sa ghaoith go seolta 
Ba dhúchas riamh d'ár gcine cháidh 

Gan iompáil siar ó imirt áir, 
'S ag siúl mar iad i gcoinne námhad 
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann 

Curfá 
A bhuíon nách fann d'fhuil Ghaeil is Gall, 

Sin breacadh lae na saoirse, 
Ta scéimhle 's scanradh i gcroíthe namhad, 

Roimh ranna laochra ár dtire. 
Ár dtinte is tréith gan spréach anois, 

Sin luisne ghlé san spéir anoir, 
'S an bíobha i raon na bpiléar agaibh: 
Seo libh, canaídh Amhrán na bh Fiann. 

Curfá 

Trinity College staat bekend om de grote schatten die aan de universiteit zijn
toevertrouwd. De bekendste schatten zijn “The Book of Kells”, een 9de
eeuws manuscript, de boeken van Durrow en Armagh en een zeer oude Ierse
harp. Deze schatten staan tentoongesteld in “The Colonnades” expositie
galerie en in de “Long Room”. In deze kamer is de bibliotheek van het
Trinity College gevestigd en hier staan meer dan 200.000 zeer oude boeken.
“The Book of Kells” werd geschreven door een monnik van de abdij van Iona,
die behoorde tot dezelfde gemeenschap als Lindisfarne, net voordat hun
abdij door de Vikingen werd geplunderd in 807. Het is hier vooral de initiaal
die is gedecoreerd. Er komen niet minder dan 2000 dergelijke versierde
initialen in het handschrift voor, waarvan niet twee gelijk zijn, wat kleur,
goudversiering of vlechtwerk betreft! In het Trinity College in Dublin liggen
de drie delen van the Book of Kells. Elke dag wordt er een bladzijde van één
van de boeken omgeslagen. 

De Dublin Experience is een multimedia audiovisuele presentatie van de
geschiedenis van Dublin welke begint ten tijde van de Vikingen en eindigt in
de moderne tijd. De Dublin Experience is alleen van mei tot begin oktober te
zien in het kunstgebouw en mag zeker niet worden gemist. 

University of Dublin - Trinity College - Dublin 2

In de Guinness Storehouse wordt duidelijk gemaakt hoe het bierbrouwproces 
in zijn werk gaat. Zo maak je kennis met de ingrediënten, de brouwprocessen
en niet te vergeten de passie van de brouwers voor het vak. Tevens kun je
zien welke reclame-uitingen Guinness door de jaren heen heeft gevoerd.
Tenslotte kun je na afloop heerlijk winkelen in de Guinness winkel waar ze
vele leuke producten verkopen. 

Saint James's Gate - Dublin 8

* National Gallery of Ireland
Het feitelijke bestaan van de National Gallery
begon in 1854 toen er door 
het parlement werd besloten dat er een National
Gallery moest komen in 
Dublin. In januari 1864 gingen de deuren voor
het publiek open. 

Ten tijde van de opening bestond de collectie
maar uit 105 schilderijen. 

Vandaag de dag bestaat de collectie uit
2440 schilderijen, 5230 tekeningen,
3066 prints, 331 beeldhouwwerken en
vele andere kunstobjecten. Daarmee
behoort de National Gallery tot één
van de topmusea in de wereld op het
gebied van de Europese kunst. 

Elke grote Europese Schilderschool is in de National Gallery vertegenwoordigd.
De nadruk ligt vooral op barok en classicisme. Voor iedere natie is een aparte
afdeling voorzien waar werk van enkele toonaangevende kunstenaars te
bewonderen valt. Naast de afdeling Ierse kunst, waar relatief onbekende
namen worden tentoongesteld, hangt er werk van Engelse (Reynolds,
Gainsborough), Franse (Poussin, Corbet), Italiaanse (Titiaan, Pannini),
Vlaamse (Rubens, Van Dyck), Nederlandse (Rembrandt, Hals), Spaanse
(Velazquez, Goya, Picasso) en Duitse (Nolde) kunstenaars. 

In 1992 werd er een lang verloren gewaand werk van Caravaggio ontdekt,
wat het bezoekersaantal aanzienlijk heeft doen stijgen. Doordat er steeds
wordt uitgebreid en er veel werken worden aangekocht, is de National
Gallery in staat om elk jaar meer bezoekers te trekken. In 2001 werd het
museum uitgebreid met de Millennium Wing, waar men aandacht wil
besteden aan meer hedendaagse kunst. 

Merrion Square West Dublin 2

* DDDA - Dublin Docklands Development Authority

Het project

The Dublin Docklands Development authority was created by the Dublin
Docklands Development Authority Act 1997 to lead a major project of physical,
social and economic regeneration in the East side of Dublin. The project
extended over 520 hectares, at the core of which were former Dockland
areas comprising some 100 hectares of substantially derelict or low value
industrial land. The various communities lying in the area outside this core
comprised some 17.500 people. Although there was a very strong and active
sense of community, the area had severe economic and social problems. In
particular, unemployment was, in 1997, averaging 30% and only 35% of the
children were still attending school in the Leaving Certificate year. 

The Docklands project is radically changing the whole are, not only through 
major phases of mixed use property development but also by involving local 
people in the planning of that and by fostering and investing in educational
and other social interventions. These interventions aim to develop social and
economic capacity in order to ensure that the Area development is truly
sustainable.

Mr. Paul Stenson Housing Projects Manager
Custom House Quay T: + 353 - 1 - 818 3300
Docklands Dublin 1 F: + 353 - 1 - 818 3399
Info@ddda.ie

*  FACULTATIEF   -  Trinity College Dublin

Trinity College is de oudste
universiteit van Ierland. De
universiteit is in 1592 opge-
richt door Queen Elizabeth I en
bestond in 1992 400 jaar. Het
universiteits-terrein kent een
totale oppervlakte van maar
liefst 40 hectare.

Op het terrein heerst een serene stilte en dat is een verademing ten opzichte
van het drukke stadsverkeer. De campus staat vol met een unieke collectie
gebouwen die dateren uit de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw. 


