
  

 

  

Zomer in Antwerpen  
  

Nieuwsbrief juli 2022  

  

Antwerpen heeft de komende maanden heel wat op de 

planning staan. In deze nieuwsbrief hebben we 

hoogtepunten, nieuwtjes en tips verzameld. Wil je graag 

meer weten over een bepaald onderwerp, ben je op zoek 

naar beeldmateriaal of heb je zin om het zelf te komen 

ontdekken in Antwerpen? Contacteer ons! 
  

 

  

KMSKA bijna terug open!  
  

Op zaterdag 24 september opent het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen (KMSKA) eindelijk terug de deuren voor het grote publiek, na een 

jarenlange restauratie en vernieuwingsoperatie door KAAN Architecten. In een 

gloednieuw museumgebouw zal het KMSKA meer dan 600 kunstwerken tonen. 

Zo zal je de werken van Rubens, Ensor of Fouquet kunnen bewonderen in een 

fenomenaal decor. Kom hier meer te weten over de voorbereidingen. 

  

  

https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e
https://kmska.be/nl
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e


 

 

  

 

  

Tall Ships meren aan  
  

Van 22 tot 25 juli verwelkomt Antwerpen opnieuw The Tall Ships Races. Voor de 

zevende keer zullen de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld aanmeren 

langs de dokken en kaaien. Overal in de stad zal je de maritieme sfeer kunnen 

proeven. Vier dagen vol verwondering en feest. Op het programma staan een 

bezoek aan historische schepen, de crew parade, muzikale optredens en 

vuurwerk.  

  

https://tallships.antwerpen.be/
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=3d506cef-131f-43ad-a1c9-63b635601758#gallery-image-3d506cef-131f-43ad-a1c9-63b635601758


 

 

  

 

  

Bezoek het vernieuwde stadhuis met gids 
  

Na meer dan 4 jaar van intensieve restauratie- en renovatiewerken is het 

historische stadhuis helemaal klaar. Het renaissancegebouw voldeed niet 

langer aan de geldende comfort- en duurzaamheidseisen en ook de schilderijen 

en het andere erfgoed in het gebouw waren toe aan een grondig onderhoud. Wie 

graag een kijkje wil nemen, kan bij Experience Antwerp een rondleiding met gids 

reserveren.  

  

https://www.visitantwerpen.be/nl/ontdek-het-gerenoveerde-stadhuis-met-gids
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=8181758e-31f2-4775-ad16-d843fdb74b1a#gallery-image-8181758e-31f2-4775-ad16-d843fdb74b1a


 

 

  

 

  

Antwerpen stijgt op internationale ranglijst van duurzame 

steden 
  

Tweejaarlijks publiceert Arcadis zijn 'sustainable cities index'. Hiervoor worden 

100 steden doorgelicht en onderzocht hoe duurzaam ze zijn op vlak van 3 pijlers: 

mens, planeet en welzijn. Antwerpen scoort hoog op vlak van duurzaamheid 

en is dit jaar gestegen van plaats 43 naar 27. Zo heeft de stad de voorbije jaren 

geïnvesteerd in fietsostrades, warmtenetten en een efficiënt afvalbeleid.  

  

  

  

 

  

Nieuwe directeur voor Antwerpse Modeopleiding  
  

Begin juni verzamelden meer dan 4000 fans voor de jaarlijkse SHOW van de 

wereldberoemde Modeafdeling. Twee dagen glitter en glamour, maar ook een 

https://www.arcadis.com/nl-be/nieuws/europe/belgium/2022/6/press-release-sci
https://www.instagram.com/antwerpfashionofficial/
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=f2630f39-b713-45de-b4fb-64eba572ba09#gallery-image-f2630f39-b713-45de-b4fb-64eba572ba09


historische editie omdat Walter Van Beirendonck officieel afscheid nam als hoofd 

van de afdeling. Vanaf volgend academiejaar neemt de Amerikaan Brandon 

Wen de fakkel over.  

  



 

https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=embed&asset_id=2eb3dd43-5cf0-4db4-bdcd-6119ef7bccc3#embed-2eb3dd43-5cf0-4db4-bdcd-6119ef7bccc3


  

 

  

Nieuwe adresjes in de stad 
  

  

  

YAYS Antwerp Opera  

  

Vlakbij het Centraal Station opende dit aparthotel vorige maand de deuren. Het 

voormalig kantoorgebouw telt 94 ruime en stijlvolle appartementen helemaal 

ingericht in een huiselijke sfeer. Met tips van insiders zorgt YAYS ervoor dat je je 

voelt als een local. Zo hangt er aan de receptie een grote kaart met (verborgen) 

hotspots en krijgen gasten een digitale wijkgids.  

  

Zomerbars 

  

Tijd voor blote benen, barbecues en zwoele nachten. Maar ook tijd voor een 

frisse cocktail, lekker eten of dansen op zomerse beats in een van de vele 

zomerbars die overal in de stad oppoppen. Ontdek hier de gezelligste adressen.  

  
 

 

https://yays.com/cities/antwerp/diamond-district/antwerp-opera-aparthotel/
https://ontdek.antwerpen.be/thema/eten-drinken/relax-o-clock-de-leukste-zomerbar-in-antwerpen
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=5b70ba58-b22d-4453-863b-c19b742e9d4a#gallery-image-5b70ba58-b22d-4453-863b-c19b742e9d4a


 

 

 

 

  

Het Leienpaleis 

  

Deze schitterende voormalige bankierswoning opende begin maart de deuren en 

is dé nieuwe culturele hub in hartje Antwerpen. Het interieur van het gebouw bleef 

lang een goed bewaard geheim. Kunstenaars, dansers, schrijvers en muzikanten 

blazen dit gebouw nieuw leven in. Verwacht je in het Leienpaleis aan 

voorstellingen, exposities, feesten, meetings en workshops.   

  

Blueness 

  

In het pand van modezaak Verso opende sterrenchef Sergio Herman de deuren 

van zijn nieuwe zaak Blueness Antwerp. Niet de chef zelf, maar 2 vrouwen staan 

hier aan het roer: chef Jaclyn Kong en maître d’hotel Dorine Van den Eynde. In 

de gerechten wordt de moderne Franse keuken gecombineerd met Japanse 

accenten.  

  
 

 

 

 

  

 

  

https://www.leienpaleis.be/
https://www.blueness.com/antwerp-1
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=2226395f-a10f-4b70-ac43-76eb008dcdf7#gallery-image-2226395f-a10f-4b70-ac43-76eb008dcdf7
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=efa0cbbe-8cc6-4f6a-b9ea-e1c12f3e668d#gallery-image-efa0cbbe-8cc6-4f6a-b9ea-e1c12f3e668d
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=b1d0be8f-7d3c-4d16-8ab6-e5e22dc2f480#gallery-image-b1d0be8f-7d3c-4d16-8ab6-e5e22dc2f480
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=gallery-image&asset_id=616d8d57-2d6a-4bb3-94de-c89607796818#gallery-image-616d8d57-2d6a-4bb3-94de-c89607796818


Op de agenda 
  

• SPA©E – The Human Quest, nog t.e.m. 16 oktober 

• The Tall Ships Races, 22 tot 25 juli en Bollekesfeest, 22 tot 24 juli 

• Museumnacht, 6 augustus 

• 15 jaar Antwerp Pride, 10 tot 14 augustus  

• Jazz Middelheim, 12-15 augustus 

• Laus Polyphoniae, 19-28 augustus 

• Modeste Bierfestival, 1 en 2oktober 

• Mirror Mirror, MoMu, 8 oktober tot 26 februari 2023  

• Billies Craft Beer Fest, 11 en 12 november 

  

  

  

 

  

Kom het allemaal zelf ontdekken in Antwerpen! Contacteer ons: 

  

Stad Antwerpen | Pers & PR  

E-mail  

press@visitantwerpen.be  
   

  

Website | Instagram | Facebook |Linkedin 

  

  
  

  

  
  
 

 

https://www.xpospace.be/
https://tallships.antwerpen.be/
https://ontdek.antwerpen.be/thema/cultuur/bollekesfeest
https://www.museumnacht.be/
https://antwerppride.com/antwerp-pride-2022-ga-met-ons-mee-op-zoek-naar-queertopia/
https://jazzmiddelheim.be/
https://amuz.be/activity/laus-polyphoniae/
http://www.modestebierfestival.be/Activiteiten
https://www.momu.be/nl/tentoonstellingen/mirror-mirror-mode-de-psyche
https://www.billiescraftbeerfest.com/
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=contact&asset_id=793e83ab-ea41-495c-b5ed-68ad4df4524d#contact-793e83ab-ea41-495c-b5ed-68ad4df4524d
https://press.visitantwerpen.be/zomer-in-antwerpen?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=996952a2-8aed-43ee-beb6-a0c529789e8e&asset_type=contact&asset_id=793e83ab-ea41-495c-b5ed-68ad4df4524d#contact-793e83ab-ea41-495c-b5ed-68ad4df4524d
https://www.visitantwerpen.be/
https://www.instagram.com/antwerpen/
https://www.facebook.com/visitantwerp
https://www.linkedin.com/company/visit-antwerpen/?originalSubdomain=nl

