
 

 

 

 

FAMILY DAY PICASSO. SCULPTURES. 
12.02.2017 

 

David Douglas Duncan, Claude et Paloma jouant avec leur père à la corde à sauter devant les Baigneurs à la 
Garoupe, juli 1957, Villa La Californie, Cannes, privé collectie. 

 

BOZAR zet op 12 februari de deuren van Picasso. Sculptures wijd open voor alle families. 
Voor slechts 6 euro bezoek je de expo, waarin diverse gidsen het tentoonstellingsparcours 
animeren voor groot en klein. Wie zich geïnspireerd voelt na het zien van de sculpturen van 
Picasso, kan zelf aan de slag gaan in het creatieve atelier in de Hortahal. 

Gezien het grote succes voegt BOZAR ook extra data toe van de ontdekkingstochten voor 
families: voortaan kan je ook op zaterdagen om 14u en op 1 maart tijdens de krokusvakantie 
aansluiten op een bezoek van de expo op maat van het hele gezin. 

Family Day Picasso. Sculptures (3+) 
 
Tijdens de Family Day wordt de Horta Hall omgevormd tot een groot atelier waar klein en groot 
welkom zijn. Uit combinaties van diverse materialen zoals papier, metaal, klei of hout maken ze 



verrassende creaties die geïnspireerd zijn op het leven en werk van Pablo Picasso. Tijdens deze 
dag voor families kunnen de bezoekers de tentoonstelling vrij bezoeken. Onze animatoren geven 
uitleg en bieden creatieve activiteiten aan.  

Datum 
Zondag 12.02.2017  - 10:00 > 17:00 

Prijs 
€ 6  
(Vanaf 3 jaar, toegangsprijs tot de tentoonstelling inbegrepen) 

Alle activiteiten zijn Pop in - Pop out, vooraf inschrijven is niet nodig. Ze zijn toegankelijk zonder 
tijdsbeperking, zolang het programma het toelaat.  

Ontdekkingstocht met het gezin (6+) 

Bezoekers kunnen de tentoonstelling Picasso. Sculptures met het hele gezin bezoeken tijdens de 
ontdekkingstochten. Deze formule richt zich op interactie tussen de generaties, tot groot plezier 
van kinderen en volwassenen. Ze verkennen de tentoonstelling samen met een  gids die in zijn 
caddie al het nodige heeft voor een leuk bezoek: kleurpotloden, stiften, wasco’s... Spontaniteit en 
vrijheid staan centraal in deze ontdekkingstocht. Onder begeleiding van de gids worden de 
kinderen uitgenodigd om de gezichten te ontdekken die zo typisch zijn voor de tentoonstelling, de 
maskers, schilderijen en beelden... Na afloop van het bezoek worden kinderen en volwassenen 
uitgenodigd om het gezicht van Picasso na te maken. Niet het gemediatiseerde beeld van de 
kunstenaar dat we allemaal kennen, wel zijn gezicht als belichaming van zijn ziel, zijn diepste 
wezen. Zo kunnen de bezoekers zien hoe een gezicht op wel 1000 verschillende manieren kan 
worden afgebeeld.   

Data 
Elke zaterdag om 14u 
01.03.2017 – 14u30 
 
Prijs  
€ 6 

EXPO Picasso. Sculptures 
26.10.2016 - 05.03.2017 
BOZAR Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel  
Open: Van dinsdag tot zondag: 10u > 18u (donderdag: 10u > 21u) 

TICKETS :  
€ 18 – 16 (BOZAR FRIENDS) 

  

 

PERS 

Contact | Hélène Tenreira - 32 (0)2 507 83 91 - helene.tenreira@bozar.be & perspresse@bozar.be 

 
Persbeelden | Beschikbaar op www.bozar.be met gebruikersnaam & wachtwoord "Press" 
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PALEIS VOOR SCHONE KUNST 

Ravensteinstraat 23 
1000 Brussel 
 
INFO & TICKETS: 
+32 2 507 82 00 | bozar.be  
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