HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

EEN VOORSMAAKJE VAN DE EERSTE CULTURELE UITSTAPPEN 2019 – 2020 WELKOM IN
GROTEN GETALE!
Zondag 29 september : Louvignies, laureaat 2019 Prijs Th. de Looz-Corswarem voor de tuinen.
Gepassioneerd door kunst en cultuur zal mevrouw Florence de Moreau de deuren van haar
kasteel en park openstellen en haar enthousiasme met ons delen… Dit jaar rond het thema
« Speelgoed! ». Families welkom: een dag voor groot en klein!
Vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober : de wereld in zwart-wit!
In het kader van het Bruegeljaar, en in samenwerking met de Kunstwijk en Europa Nostra Belgium
bieden wij u een zwart-wit bezoek aan, tussen de Albertina en Cinematek in Brussel. Bruegel
heeft zoveel filmmakers beïnvloed door het scheppen van imaginaire ruimten. Na het bezoek aan
de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek en de artistieke onderdompeling in « Beyond
Bruegel » en na het zien van enkele filmfragmenten over Brussel en Breugel in Cinematek, zullen
wij ons een eigen mening kunnen vormen…
Donderdag 6 februari : zorg dragen, conserveren, beschermen …
Atelierbezoek : het Huis Lebrazet met Laurent Lachèze, stoffeerder en voorzitter van UAP; de Van
der Kelen school met Sylvie van der Kelen. We besluiten de dag in het Huis Frison Horta met een
huisbezoek, een kamerconcert en een cocktail gegeven door mevrouw Nupur Tron.
Donderdag 2 april : De optische revolutie van Jan van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten
in Gent.
Een bijzondere ontmoeting met Jan van Eyck, de kunstenaar, de wetenschapper, de
perfectionist… Een man van de vroegerenaissance in dienst van Filips de Goede, hertog van
Bourgondië: pracht, glitter, macht en hoge financiën… We nodigen u eveneens uit voor een
wandeling geïnspireerd door van Eyck’s blik op het licht…
Donderdag 23 april : De movieguide van het kasteel van Laarne en het park van Schelderode
Onze leden krijgen de primeur om vanaf de eerste dagen het kasteel van Laarne te bezoeken met
de movieguide! Een reis door de tijd die ons het dagelijkse leven van onze voorouders beter zal
leren begrijpen. In de namiddag begeven we ons naar het park van Schelderode dat met geduld
en liefde werd heraangelegd door de heer en mevrouw Deleu en hun architect Eric De Waele.
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Donderdag 18 juni : Gekoesterde en beschermde natuur in Limburg: Hex en s’Herenelderen
Enkele dagen na het internationaal congres gewijd aan het thema van de roos, zullen wij de
prestigieuze historische tuinen van Hex bezoeken, bij Graaf en Gravin Ghislain d’Ursel. We
vervolgen met een bezoek aan de nabij gelegen O.-L.-V.-kapel in s’Herenelderen.
De Historische Woonsteden zullen u eveneens meenemen naar Diest, Scherpenheuvel en de Abdij
van Tongerlo in Vlaams Brabant alsook naar Eupen, Limbourg en Stavelot in de Oost-kantons: tal van
verassingen in petto!
Let op de bezoeken in synergie waarop wij onderweg uw aandacht zullen vestigen: ze zijn meestal
even plezant als boeiend!
Last but not least voorzien wij in 2020 een uitstap naar Normandië, onder andere naar het kasteel
van Champ-de-Bataille. Jacques Garcia reageerde immers positief op onze vraag voor een exclusief
bezoek aan zijn prachtig gerestaureerde historische woonstede. Wordt vervolgd!
Vraag gerust om opgenomen te worden in ons bestand en/of schrijf u in voor deelname aan
één of meerdere uitstappen. Zo wordt uw plaats alvast voorbehouden!
De Historische Woonsteden kunnen voor u culturele uitstappen “à la carte” organiseren in het
kader van familiale en/of professionele bijeenkomsten. Bent u geïnteresseerd? Neem dan
gerust contact op voor meer info!
Contacteer ons via nummer 02 644 5005 of via mail aan louisevandewerve@historischewoonsteden.be
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