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 Mudia, nieuw museum in Redu 

LIBIN – In het dorpje Redu opent op 10 september Mudia, een museum met kunst uit de 

renaissance- tot en met de hedendaagse periode. Heel wat kunstdisciplines komen aan bod: 

schilder- en beeldhouwkunst, maar ook tekeningen, fotografie, film en zelfs strips. Met 

namen als onder meer Breughel, Rodin, Picasso en Magritte krijgt boekendorp Redu er dus 

een attractie bij van formaat. 

Meer info 

Persconferentie op 6 september via Caracas 

 

 

 Wandelroute van 3 dagen in het Woud van Saint-Hubert 
SAINT-HUBERT – ‘Entre Lesse et Lomme’ is de naam van het nieuwe bewegwijzerde circuit 

van 78 km in het Woud van Saint-Hubert. Het werd ingehuldigd op 1 augustus. Wandelaars 

doen er drie dagen over en kunnen overnachten in het woud. Dat kan op de voorziene 

bivakzones, maar ook in nabijgelegen accommodatie voor wie iets meer comfort wenst. De 

bewegwijzering loopt in één richting en vertrekken kan vanaf een van de 33 oriëntatiepunten 

op het traject. 

Vraag het persbericht (in het Frans) aan via mail 

  

 Tentoonstellingen in september 

MONS – Vanaf 15 september loopt in het BAM (Beaux-Arts Mons) de retrospectieve 

tentoonstelling van het werk van de kunstenares Niki de Saint Phalle. Meer dan 140 werken 

leiden de bezoeker doorheen haar spraakmakende carrière. Haar hymne aan de 

vrouwelijkheid, net als diverse sociopolitieke thema’s, woede en geweld, mythologie en 

sprookjes, vormen de rode draad doorheen haar œuvre. De tentoonstelling vormt het 

startschot van de eerste editie van de biënnale "Mons, Capitale culturelle". 

Download hier de perskit 

 

- 

 

LUIK – Vanaf 22 september loopt in het station Luik-Guillemins de tentoonstelling 

"Generation 80 Experience", over de cultuur en de actualiteit van de jaren ’80. De 

organisatoren zijn niet aan hun proefstuk toe. Eerder realiseerden ze reeds prachtig 

gedecoreerde tentoonstellingen over de jaren ’60, de Eerste Wereldoorlog, en zelfs een 

futuristische wereld van 2030. 

Meer info 

Wenst u een van beide tentoonstellingen te bezoeken voor een reportage? Wij zorgen voor 

gratis toegang! Stuur ons een mailtje om dit aan te vragen. 

 

 

http://www.mudia.be/
http://caracascom.com/nl/ouverture-d-un-nouveau-musee-inedit-dans-la-province-du-luxembourg-en-septembre-2018/769.html
mailto:morgane.vanderlinden@walloniebelgietoerisme.be
https://beculture.wetransfer.com/downloads/ab7390d6cbbb46f85e285eb4688d258d20180716084406/028d2c
https://www.europaexpo.be/europaexpo/index.php/nl/
mailto:morgane.vanderlinden@walloniebelgietoerisme.be


 Onze routes op routeyou.com 
Onze fiets- en wandelroutes staan voortaan ook apart online op de website routeyou.com. 

Met een uitgebreide beschrijving, een topokaart en verschillende foto’s is het een handige 

tool om mooie wandelingen en fietstochten in Wallonië te ondernemen. 

Meer info 

Wenst u een van deze routes uit te testen in een individuele persreis? Wij zorgen voor 

organisatie en logistieke ondersteuning! Stuur ons een mailtje om dit aan te vragen. 

 

 

 Vhello, nieuw fietsknooppuntennetwerk in Henegouwen 
MONS – Ook het centrum van de provincie Henegouwen krijgt een eigen 

fietsknooppuntennetwerk: "Vhello". Tegen de lente van 2019 zullen in totaal 850 km aan 

trajecten bewegwijzerd zijn. Deze liggen verspreid over het grondgebied van 24 gemeenten 

in de streek "Cœur du Hainaut", centraal in de provincie. 

Meer info 
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