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Train World verlengt tijdelijke expo rond Paul Delvaux 

Wegens groot succes verlengt Train World de tijdelijke expo “Paul Delvaux. De man die van treinen hield”. De 

tentoonstelling, die normaal tot en met 15 maart 2020 zou lopen, wordt nu verlengd tot en met 19 april 2020.  

Train World verwelkomde ondertussen al meer dan 70.000 bezoekers voor deze unieke tentoonstelling. Dat de 

expositie op zoveel belangstelling kan rekenen is te verklaren door de uitzonderlijke combinatie van de grote 

verscheidenheid van werken van de kunstenaar Paul Delvaux die moeiteloos opgaan in de adembenemende 

scenografie van Train World. Als vanzelf ontstaat een boeiende dialoog tussen Paul Delvaux’ werken en het museum.  

Deze expo is hét uitgelezen moment om de artistieke evolutie van deze spoorwegliefhebber te ontdekken in een 

magische setting. 

 

Aangepast aanbod 

In het kader van deze expo is er een uitgebreid, aangepast aanbod en is er voor elk wat wils: 

• Vrij bezoek van de tijdelijke tentoonstelling 

• Aangepaste gidsbeurten door onze professionele gidsen 

• Op maat gemaakt familiepakket voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de hele familie 

• Aangepaste educatieve pakketten, vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de middelbaar 

• Referentiewerk te koop over het oeuvre van Paul Delvaux met betrekking tot de trein  

• Nocturneformule voor B2B evenementen gedurende de expositie 

• Een literaire reis door het museum: 

Naar aanleiding van de expo “Paul Delvaux. De man die van treinen hield” ontwierp Train World in 

samenwerking met Amusea een aangepaste rondleiding. Een professioneel acteur neemt de bezoeker mee op 

literaire reis met Victor Hugo, Saint-Exupéry, Emile Verhaeren en vele andere grote schrijvers. De wandeling 

neemt hen niet alleen mee in de tijd, maar bespeelt vooral hun verbeelding. Deze activiteit is ontwikkeld voor 

een publiek vanaf 14 jaar of ouder. 

 

Praktisch: 

 

- Wanneer: weekend van 7 & 8 maart en 4 & 5 april  

- We voorzien op deze dagen telkens twee sessies in het Nederlands (om 11u en 14u)  en twee sessies 

in het Frans (om 11u30 en 14u30). 

- De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. 
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Train World programma voor 2020 

In 2020 staan er ook nog heel wat andere projecten op stapel. Zo organiseert Train World van 1 mei tot en met 27 

september een tijdelijke zwart-wit fototentoonstelling van de fotograaf Salvador Ferrer Gudiño en viert het dit jaar 

zijn 5-jarig jubileum. Als klap op de vuurpijl pakt Train World in de herfst uit met een grote tijdelijke expo rond 

chocolade. 

In het kader van de tijdelijke expo rond fotograaf Salvador Ferrer (01/05 t.e.m. 27/09) organiseren we literaire 

wandelingen op: 

• 23 en 24 mei  

• 12 en 13 september 
NL om 10u30 en 13u30 
FR om 11u00 en 14u00 

• 13 en 14 juni   

 
#TWL 2020 

 

Naast dit programma organiseert Train World ook een reeks lezingen die gebaseerd zijn op een eenvoudig recept: we 

laten kenners aan het woord die fascinerende spoorwegverhalen brengen voor een groot publiek. 

 

Voor de volgende lezingen nodigen we jullie uit voor een rit met de nachttrein, om meer te weten te komen over de 

invloed die België had op de Franse spoorwegen, en om mee te reizen van Moskou naar Beijing. 

• Zondag 26.04.2020 om 11u: Wagons-Lits en andere nachttreinen  

• Zaterdag 05.09.2020 om 13u30 (enkel FR): De ‘Belgian touch’ van het Franse spoornetwerk  

• Zaterdag 10.10.2020 om 13u30 (enkel NL): De Transsiberische lijn. Van Moskou naar Bejing  

 

Train World 

In een rijk historisch kader brengt Train World niet alleen de waardevolste locomotieven en rijtuigen van het Belgische 

spoorwegerfgoed bijeen. Je vindt er ook tal van spoorwegobjecten, unieke archiefstukken, foto’s en filmpjes, 

zorgvuldig ondergebracht in een spectaculaire scenografie. 

Sinds de opening van het NMBS-museum op 25 september 2015 mocht Train World niet minder dan 640.000 

bezoekers ontvangen. Dankzij een combinatie van de meest prestigieuze stukken uit de NMBS-collecties en een 

uitzonderlijke, interactieve scenografie, konden zij de geschiedenis van de Belgische spoorwegen al herbeleven. 

Momenteel staat Train World op de 5e plaats van de meest aanbevolen attracties in Brussel volgens TripAdvisor. 

Diezelfde site beloont Train World met een 2e plaats op 121 Brusselse musea. 

Daarnaast kreeg Train World voor het vierde jaar op rij drie sterren toegekend in de Groene Michelingids. Deze 

maximumscore betekent dat we “de reis meer dan waard” zijn. Een mooie beloning voor de ontwerpers en het team 

achter Train World die van het spoorwegmuseum een referentie hebben gemaakt in Brussel en daarbuiten. 

Een absolute aanrader voor zowel jong als oud! 
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