
 

 

  

 

Nieuwsbrief Hallepoort 

 

 

  

Beste vrienden en abonnees van de Hallepoort, 

We hebben goed nieuws voor jullie: de expo Magical Theatres, die op 4 december zou aflopen, 

wordt verlengd tot 4 juni 2023. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over enkele activiteiten die rond de tentoonstelling worden 

georganiseerd, alsook praktische informatie. 

Wij hopen u spoedig in ons museum te mogen verwelkomen. 

Het Hallepoort-team 
 

 

Nu te zien 
 

  

  

 

Magical Theatres 

tentoonstelling I 01.12.21 

tot 04.12.22 04.06.2023 

De tijdelijke tentoonstelling Magical 

Theatres laat de magische wereld van kleine 

theatertjes met hun kleurrijke decors en 

papieren acteurs heropleven. 

Meer info 
 

 

  

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/wryjbcvxnnul4lxhf3tabaayt7jno3473psdocv4uneuuqea6vja/kqegmudgc73rw7hhifo6bwo2me


Op de agenda 
 

  

  

 

Kunstendag voor Kinderen 

20.11.22, 10:00-17:00 

Op zondag 20 november doet de Hallepoort 

mee aan Kunstendag voor Kinderen. Op het 

programma staan inloopateliers, een 

verhalenparcours, een familiebar op zolder 

en een geweldige voorstelling: Diorama. 

Meer info 
 

 

  

 

open ATELIER ouvert 

04.12.22 I 14:00-15:00 / 15:00-16:00 

Elke eerste zondag van de maand kan je 

aanschuiven aan de open ATELIER ouvert-

tafel waar een museumdocent je uitdaagt 

zelf speelgoed te maken met papier, karton, 

vilt, verf en noem maar op. 

Meer info 

 

 

 

 

  

  

 

Sinterklaas 

04.12.22 I 14:00-16:30 

De Sint is terug in het land! En naar goede 

gewoonte opent hij de deuren van de 

Hallepoort voor al wie zoet was … 

Meer info 
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Op 27 oktober jongstleden opende het War 

Heritage Institute de vernieuwde 

zaal Wapens en harnassen. Conservator 

Linda Wullus belicht de oorsprong van de 

unieke verzameling en haar band met de 

Hallepoort in een bijdrage in het zojuist 

verschenen boek van Lannoo. 

Meer info 

  
 

 

  

Praktische info 
 

  

Adres 

Hallepoort 

150 Zuidlaan 

1000 Brussel 

Tel : 02 534 15 18 

E-mail: hallepoort@kmkg.be 

Openingstijden 

Maandag tot donderdag: 9u30 - 17u 

Zaterdag en zondag: 10u - 17u 

Laatste toegang: 1 uur voor sluiting 

24.12 & 31.12: sluiting om 15u ipv 16u 

Boek uw ticket online 
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