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T H E  G O L D E N  Y E A R S

Na ‘Bugatti 100’, ‘Belgian Racing Legends’, ‘Ferdinand Porsche’ en ‘Italian Car Passion’ neemt de volgende grote 

eindejaarstentoonstelling van Autoworld u mee naar de andere kant van de Atlantische Oceaan.

‘American Dream Cars’ vertelt de Amerikaanse Droom aan de hand van enkele van de meest mythische wagens van 

de Golden Years en de belangrijkste supersportwagens van het moment.

In het Amerika van de jaren vijftig en zestig was alles mogelijk. Dat bleek ook uit de legendarische wagens die 

het continent van oost naar west doorkruisten op Route 66 en die te zien waren op Hollywood Boulevard en in de 

straten van Las Vegas. 

De expo ‘American Dream Cars, the Golden Years’ dompelt u opnieuw onder in die fantastische periode, toen 

constructeurs met elkaar concurreerden met hun creativiteit en soms ook excentriciteit. Denk maar aan de 

oppermachtige bolides met hun chroomafwerking en kleurrijke vleugels zoals de Cadillac Eldorado, de Chevrolet 

Corvette, enz. maar ook aan de zogeheten ‘muscle cars’ in de stijl van de mythische Ford Mustang.

Het leven werd alsmaar meer toegespitst op de weg en de auto en in de jaren zestig ontstond er een nieuwe 

levensstijl met de ‘drive-ins’, zowel voor fastfood als bioscopen.
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TENTOONSTELLING

De tentoonstelling ‘American Dream Cars’ brengt die unieke sfeer tot leven. 

Denk maar terug aan films zoals Grease en American Graffiti… en droom weg… 

Wanneer u de mezzanine van het museum betreedt, wordt u meegevoerd naar de nachtelijke sfeer van een ‘drive-in 

diner’, dat erg populair was in dit magische tijdperk. Iets verderop staan andere iconen uit de Amerikaanse auto-

industrie opgesteld voor het enorme scherm van een ‘drive-in movie’, waarop enkele van de talloze Amerikaanse 

films met auto’s in de hoofdrol worden afgespeeld. 

Zelfs de shop van de tentoonstelling is geïntegreerd in de ‘drive-in’. 

Het decor zou niet compleet zijn zonder een exacte kopie van een benzinestation uit de jaren zestig en vooral de 

legendarische ‘skyline’ in de verte, waartegen de lichten van grote steden fonkelen.

Tegenover het scherm van de ‘drive-in movie’ wordt de illusie gecreërd van een lange, rechte rij van auto’s op de 

eindeloze, kaarsrechte wegen: is dit Route 66 of de weg door de woestijn van Arizona?

BIJNA VEERTIG WAGENS

De tentoonstelling ‘American Dream Cars, the Golden Years’ verenigt de meest uitzonderlijke en legendarische 

Amerikaanse auto’s.

De Fords, Chryslers, Firebirds en andere producten van Detroits ‘Big Three’ ogen stuk voor stuk indrukwekkend en 

staan te blinken naast de niet te missen Chevrolet Corvette, de Studebakers en de Compact Cars (Chevrolet Corvair, 

Ford Falcon, Chrysler Valiant), de Pony Cars (Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Mercury Cougar, Plymouth 

Barracuda, Pontiac Firebird) en de Muscle Cars (Mustang, Cobra…).  

Ook de befaamde AirStream en de pick-up vormen natuurlijk een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse 

autocultuur.  
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SUPERSPORTWAGENS VAN VANDAAG

Zoals elke grote tentoonstelling van Autoworld zou ook deze niet compleet zijn zonder de jongste ‘supercars’ die 

de liefhebbers van spectaculaire wagens in vervoering brengen. Dat geldt des te meer nu de Amerikaanse auto-

industrie weer aanknoopt met de successen uit het verleden, getuige daarvan de Dodge Viper, de Ford Mustang, 

de nieuwste Corvette en natuurlijk de Chevrolet Camaro.

MAAR OOK MOTO’S...

Bij de moto’s die het Amerikaanse continent doorkruisten zijn de Harley Davidsons zonder twijfel de meest mythische en 

meest emblematische op de markt. Ook zij zullen uiteraard aanwezig zijn en krijgen een belangrijke plaats in het decor.

Praktische informatie:

Plaats: 

Autoworld Museum Brussels 

Jubelpark 11, 1000 Brussel

Openingsuren: 

Elke dag van 15/12/2017 tot 28/01/2018 (ook op 25 december en 1 januari)

van 10 tot 17 uur (zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur).

Inkomprijs (*):    

Volwassenen: 13 €

Groepen (vanaf 15 pers. op reservatie), studenten, senioren, mindervaliden: 10 €

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 7 €

Kinderen < 6 jaar: gratis

(*) de inkomprijs voor de tentoonstelling omvat ook het bezoek aan de permanente collectie van het museum.

Informatie voor bezoekers: 

www.americandreamcars.be - www.autoworld.be 

of +32 2 736 41 65

Persdienst:

Patricia Raes

press@autoworld.be - +32 476 34 42 04


