
PERSBERICHT: Nationaal Museum van de Speelkaart organiseert casino-avond 'The 
Whispering Room' 
 
Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseert het Nationaal Museum van de Speelkaart een exclusief 
casino-evenement voor iedereen die een avondje ongewoon entertainment wil meemaken. De 
deelnemers krijgen een voorraad chips en kunnen onder begeleiding van professionele croupiers hun 
geluk beproeven aan drie casinotafels: Amerikaanse Roulette, Black Jack en Poker. De avond draait 
enkel om amusement, er wordt niet met geldinzet gespeeld. Men hoeft bovendien geen geroutineerde 
speler te zijn om een gokje te wagen. De croupiers leggen de spelregels haarfijn uit.  
Theater Stap zorgt voor een vakkundig onthaal en animatie. Een kort bezoek aan het museum staat 
eveneens op het programma.  
 
Speakeasy 
Het toekomstige museumcafé wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een geheime bar. Het 
geheel krijgt een vintage look die ademt naar de drooglegging van de jaren 1920. ‘The Whispering 
Room’ verwijst immers ook naar periodes in de geschiedenis waarin men het kaartspel als 'des 
duivels' beschouwde en het spelen ervan naar geheime achterkamertjes werd verdreven. 
 
Out of the box 
‘The Whispering Room’ kadert binnen de plannen van het museum om -  in aanloop naar het 
vijftigjarig bestaan in 2019 - de speelkaart te promoten bij jong en oud. In juni vond reeds het 
geslaagde techno-project ‘Industrial Revolution’ plaats, en op 21 december staat ‘Hartentroef of 
Koekenbak’ geprogrammeerd, een evenement uitsluitend voor alleenstaanden! 
 
Praktisch 
De deelname aan dit avondvullend programma kost 30 euro, inclusief een glaasje cava. De plaatsen 
zijn beperkt tot 70 personen, reserveren is nodig en kan via Toerisme & UiT, 014 44 33 55 of 
http://www.uitinturnhout.be/tickets. 
 
Bedrijfsfeest 
De formule van ‘The Whispering Room’ wordt ook aangeboden aan de bedrijfswereld. In het voorjaar 
van 2018 kunnen Kempense bedrijven hun personeelsleden of klanten in de watten leggen met een 
casino-avond. Verschillende formules worden hiervoor uitgewerkt, maar een avond op maat is 
eveneens mogelijk. 
  
[einde persbericht] 
  
Info 

 
Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Archief & Musea Turnhout 
0474 85 11 44, astrid.wittebolle@turnhout.be 

 
Ingrid Rombaut, communicatiemedewerker Archief & Musea Turnhout 
014 44 33 70 – 0479 82 36 37, ingrid.rombaut@turnhout.be 
  
Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, Turnhout 
www.speelkaartenmuseum.be – www.facebook.com/MuseaTurnhout 
 
 
 

 

Ellen Mostmans 
Deskundige Communicatie 
Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout  
014 40 96 43   
ellen.mostmans@turnhout.be 
www.turnhout.be 

 

 

https://www.theaterstap.be/
http://www.uitinturnhout.be/tickets
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/trishvaneynde/?fref=mentions
mailto:astrid.wittebolle@turnhout.be
mailto:astrid.wittebolle@turnhout.be
mailto:ingrid.rombaut@turnhout.be
mailto:ingrid.rombaut@turnhout.be
mailto:ellen.mostmans@turnhout.be
http://www.turnhout.be/


 


