
Vlaams Artsenverbond vzw

Antwerpen, 16 maart 2017

Beste VAV-lid,

Het Vlaams Artsenverbond nodigt u en familieleden en kennissen uit tot een culturele 
uitstap naar Brussel met geleid bezoek aan de Belfius-kunstcollectie.

Voor de geïnteresseerden in de voormiddag eerst een extra aanbod,
zonder inschrijving vooraf en met directe betaling ter plaatse

Yves Klein
‘Theater van de leegte’
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

op
zaterdag 22 april 2017

om 10 uur
Programma :

 9.30 uur : samenkomst in de Hortahal van PSK
 10 uur : begeleide rondleiding en bezoek aan de tentoonstelling
 12 uur : vrije lunch (suggestie / zie onder)
 13.30 uur : verplaatsing naar Belfiustoren met eigen middelen

BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
www.bozar.be/nl
Gegidste rondleiding werd gereserveerd via groups@bozar.be
Prijs ticket : € 12 (min. 10 pers.) individueel ter plaatse te betalen

Lunchmogelijkheid in Bozar/PSK
Brasserie Bozar
Baron Hortastraat 3, 1000 Brussel
www.bozarbrasserie.be/nl
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Georganiseerd namiddagprogramma

‘Belfius-kunstcollectie’
Belfiustoren Brussel

op
zaterdag 22 april 2017

om 14 uur

Programma :
13.45 uur : samenkomst aan de onthaalbalie (forum)
14.15 uur : begeleide rondleiding en bezoek aan de Belfiuscollectie
ca. 17 uur : drink aangeboden door Doktersgild Van Helmont (onder voorbehoud / infor-

matie volgt)

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Belfiustoren, Rogierplein 11, 1210 Brussel
www.belfius-art-collection.be/
Deelname in de kosten :  € 8,- per persoon.

Inschrijven door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
BE22 4073 0622 5147 van het VAV met vermelding van de namen van de deelnemers.
Het aantal deelnemers is beperkt tot vijfenveertig waarbij de datum van betaling telt 
voor effectieve deelname.
Er worden drie groepen met Nederlandstalige gidsen gevormd.
Eenieder hartelijk welkom.

Vriendelijke en collegiale groeten, namens VAV-Cultuur,

Dr. Frank Goes
Dr. Jan Dockx
Dr. Geert Debruyne
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Info:

Yves Klein
THEATER VAN DE LEEGTETHEATER VAN DE LEEGTE

Na Tate Liverpool reist de tentoonstelling van de Franse kunstenaar Yves Klein naar BOZAR
in de lente van 2017. Klein werd bekend met zijn ultramarijnblauwe monochromen. Als geen 
ander vertolken ze zijn ideeën over spirituele oneindigheid en zijn voorliefde voor mystieke 
rituelen. Yves Klein werd met zijn beeldende kunst en spectaculaire performances de voor-
loper van de happening en de body art. In deze expo maak je kennis met zijn grensverleg-
gende oeuvre via ongeziene meesterwerken en nauwelijks vertoond beeldmateriaal.
Curator: Darren Pih
http://www.bozar.be/nl/activities/119802-yves-klein

Belfius-kunstcollectie

De Belfius-kunstcollectie is de grootste verzameling van Belgische kunst van het land. En 
die collectie is er voor u. Want kunst voor iedereen toegankelijk maken is onze missie. 
Breng alvast een virtueel bezoek aan de werken uit onze huidige tentoonstelling voor we ze 
live gaan bewonderen.
https://www.belfius-art-collection.be/be-nl

Historiek: De collectie van meer dan 4300 werken is een samensmelting van de kunstverza-

melingen van het Gemeentekrediet, Paribas Bank België en BACOB Bank.

Zowel het Gemeentekrediet als Paribas België begonnen na de Tweede Wereldoorlog met 

het verzamelen van waardevolle kunstwerken uit het nationaal erfgoed om te vermijden dat 

ze naar het buitenland verdwenen. Het Gemeentekrediet legde van in het begin het accent 

op Belgische kunst vanaf 1860, terwijl Paribas België kunst uit de 16de tot de 18de eeuw en 

moderne kunst kocht. BACOB bank begon zijn verzameling in 1980 en legde zich uitsluitend 

toe op Belgische hedendaagse kunst. Vandaag bestrijkt de collectie werken uit bijna vijf 

eeuwen.
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