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Sinds 2012 stellen visit.brussels
samen met de Ommegang en de
Coudenberg
een
toeristische
programmatie
op
dat
de
naambekendheid en de nationale
en internationale uitstralling van
Brussel
op
cultureel
en
erfgoedgebied versterkt, en dit
rond het thema van Keizer Karel
en zijn tijd.
Op de persconferentie werd de
figuur van Keizer Karel en zijn
band met Brussel toegelicht door
Roel Jacobs (historicus). De figuur
van Vesalius en de tentoonstelling
werd uitvoerig besproken door Thierry Appelboom directeur (Museum van de
geneeskunde)
In deze speciale editie herbeleeft het centrum van Brussel de renaissance met haar
artistieke en wetenschappelijke innovaties. In 2015 wordt bovendien een speciale
verjaardag gevierd, want 500 jaar geleden ontving Keizer Karel, de machtigste heerser
van de 16de eeuw, zijn eerste erfgoederen in Brussel.
Verder is er een tentoonstelling rond de figuur van Vesalius (7 mei tot 30 augustus
2015). Andreas Vesalius was een toonaangevende figuur van de 16e eeuw die zowel
als anatomist en als lijfarts van Keizer Karel zijn stempel op de geschiedenis drukte. De
tentoonstelling brengt aan de hand van schedelboringen, klysma’s en documenten van
toen, het onderling verweven lot van twee grote personages van de renaissance:
Andreas Vesalius en Keizer Karel.
Een family day (17 mei 2015). In het Coudenbergpaleis is er een programma vol
feestelijke ontdekkingen voorzien: degustaties, kruisboogschieten, kennismaking met
geneeskundige planten van de “Nieuwe wereld”, spelletjes,..
Ook is er een tentoonstelling: “Keizer Karel en de wandtapijten van Onze- Lieve- Vrouw
van de Zavel” (22 mei tot 30 augustus). Vier bekende tapijten van Brusselse makelij, die
elk een tafereel van de legende van de Ommegang vertegenwoordigen, raakten door de

tijd heen verspreid in Europa. Voor het eerst sinds de renaissance wordt dit viertal
herenigd tijdens een unieke tentoonstelling in het jubelparkmuseum.
Op 30 juni en 2 juli gaat de Ommegang uit. Om 19u20 is er een wedstrijd voor
kruisboogschutters op de Grote Zavel, gratis bij te wonen. Om 20 uur vertrekt de stoet
en de koets van Keizer Karel door de straten van de stad (gratis) tot aan de grote Markt
(betalend).
Na de toespraken was er een rondleiding in de tentoonstelling over “Vesalius, lijfarts van
keizer Karel”.
Tot slot werd nog een Renaissance lunch aangeboden aan de aanwezigen.
Helaas waren alle toespraken op deze persvoorstelling enkel in het Frans, nochtans is
Brussel tweetalig.
Meer info: www.carolusfestival.be
Perscontact : c.renard@visitbrussels.be

