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Gespreid over 3 weekends, van 11 tot 26 maart, is het BANAD Festival een uitnodiging om
opmerkelijke plekken uit het Art nouveau en Art Deco-erfgoed in de Brusselse regio te
ontdekken. Op het programma: een vijftigtal bezoeken aan interieurs die gewoonlijk niet
toegankelijk zijn voor het publiek, bijzondere ervaringen en originele lezingen, inclusieve en
familiale activiteiten, en de onmisbare "Objectenbeurs" en het "Restaurateurbeurs". 

Voor het eerst te bezoeken tijdens deze editie zijn de Villa Pelseneer, de hotels Pieper en
Waxweiler, het Centre Scolaire du Souverain en de huizen Homem de Macédo, Overloop,
De Roy en Van Waesberghe, maar ook de Oude Papierfabriek De Ruysscher. Het
Brugmannziekenhuis, dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, het oude huis met atelier
van Fernand Dubois (Ambassade van Cuba) en het Gemeentehuis van Vorst, recent
gerenoveerd, maken eveneens deel uit van het parcours. 

Dit jaar wordt het festival verrijkt met originele voorstellen, intieme concerten en
"Hallucinante Bezoeken", een verbazingwekkende bezoekerservaring in de vorm van een
onderzoek ter ontdekking van het oude Hôtel Cohn-Donnay. 

Onder de lezingen die de ontdekking versterken, vinden we bijvoorbeeld op 20 maart een
reflectie gewijd aan Art nouveau-kunstenaarskoppels en aan vrouwen die door de
geschiedenis overschaduwd werden. 

Het festival is inclusief, met bezoeken in verschillende talen - waaronder gebarentaal -, en
voor personen met beperkte mobiliteit. 

Als afsluiter van het festival nodigt BANAD op zondag 26 maart George Bangable uit voor
een Cabaretavond in het hart van de Roaring Twenties. 

BANAD Festival 2023 wordt georganiseerd door Explore.Brussels en hun partners, en maakt
deel uit van het Art nouveaujaar 2023 in Brussel.
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P R O G R A M M A

Weekend 1:

Weekend 2:

Weekend 3:

STAD BRUSSEL (1000)

Solvay Herenhuis
Max Hallet Herenhuis

Solvay Herenhuis
Max Hallet Herenhuis
Tassel Herenhuis
Solvay Bibliotheek
Paleis voor Schoone Kunsten van Brussel
Catteau-Horta Kleuterschool
Voormalig Papeteries De Ruysscher
Taverne Esperance

Van Waesberghe Huis
Taelemans Huis
Quaker House
Saint-Cyr Huis
Strauven Huis
Van Eetvelde kantoor en herenhuis

TE BEZOEKEN PER WIJK

Weekend 1:
SINT-GILLIS (1060)

Hamesse Huis

Weekend 2:
LAKEN (1020)

Draps Huis
Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth

Weekend 3:
ETTERBEEK (1040)

Cauchie Huis

Weekend 3:
SCHAARBEEK (1030)

Langbehn Huis
Autrique Huis
Gemeenteschool n°1
Homem de Macédo Huis
Voormalig gebouw van de centrale
administratie van de Regie voor
Telegraaf en Telefoon
Devalck Huis
Aernaut Huis
Herrero Huis
Gemeenteschool n°13
Waxweiler Herenhuis
Voormalige Ateliers Colpaert

Weekend 1:

Weekend 2:

ELSENE (1050)

Vizzavona Huis
NIR Flagey
Palais de la Folle Chanson
Pieper Herenhuis
Villa Empain

Otlet Herenhuis
NIR Flagey

http://stgilles.brussels/
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Weekend 1:
OUDERGEM (1160)

Centre Scolaire du Souverain

Weekend 1:
SINT-PIETERS-WOLUWE (1150)

Collart-Van Gobbelschroy Huis

Weekend 2:
SINT-JANS-MOLENBEEK (1080)

Riez Herenhuis

Weekend 2:
GANSHOREN (1083)

Nationale Basiliek van het Heilig Hart

Weekend 2:
SINT-AGATHA-BERCHEM (1082)

Vanderveken Huis
De Boelpaepe Huis

Weekend 1:
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (1200)

Overloop Huis
De Roy Huis

Weekend 1:
VORST (1190)

Gemeentehuis van Vorst
Paul Aernaut Huis
Voormalig huis-atelier Fernand Dubois
Villa Beau-Site

Weekend 1:
UKKEL (1180)

Brunfaut Huis
Haerens Herenhuis
Spittael Huis
Villa Pelseneer

Weekend 3:
SINT-JOOST-TEN-NODE (1210)

Cohn-Donnay Herenhuis (Ultieme
Hallucinatie)

Weekend 1:
ANDERLECHT (1070)

School Het Rad P21
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P R O G R A M M A
 OFF -V IS IT  ACTIVITEITEN

LEZING ARCHITECTURALE LUXE: TEGELPANELEN IN DE BRUSSELSE ART
NOUVEAU-ARCHITECTUUR

CONFERENTIES

Meer dan in de ons omringende landen wordt de Belgische Art Nouveau-architectuur vanaf
1896 gekenmerkt door een overvloed aan kleurrijke tegeltableaus in gevels, loggia's en
portieken, en in vaak zeer weelderige interieurs. Op maat gemaakte en weersbestendige
gevelversieringen en interieurdecors in keramiek met attractieve motieven kenden tot 1914 een
enorme populariteit, zowel bij handelaars die daarmee hun producten in de kijker wilden
brengen, als bij de kapitaalkrachtige burger die zich wilde onderscheiden van zijn buren.
Keramiekfabrieken als Boch Frères uit La Louvière, de S.A. La Majolique met fabriek in
Emptinne, de S.A. Céramiques décoratives -Majoliques de Hasselt, het Maison Helman uit Sint-
Agatha-Berchem en de porseleinfabriek van Vermeren-Coché uit Elsene waren actief op de
Brusselse markt en lieten schitterende realisaties na. Deze onvermoede rijkdom wordt in een
rijk geïllustreerde lezing tot leven gebracht door dr. Mario Baeck, internationaal bekend
onderzoeker op dit gebied.

16/03 - 18:30 - NEDERLANDS - HÔTEL LE DOME - DUUR: 1U15 - PRIJS: 5€/PP, 1,25€ (ARTIKEL 27) - RESERVATIES::
INFO@EXPLORE.BRUSSELS

PRIVAT LIVEMONT — FLOWER POWER !

TENTOONSTELLINGEN

Het Autrique Huis presenteert het werk en leven van Privat Livemont, een emblematische
Brusselse art-nouveaukunstenaar. Veelzijdige artiest, ambachtslied, leerkracht aan de
Nijverheidsschool… Van maart 2023 tot januari 2024 presenteert het Autrique Huis het werk
en leven van Privat Livemont, een emblematische Brusselse art-nouveaukunstenaar. Veelzijdige
artiest, ambachtslied, leerkracht aan de Nijverheidsschool… Livemont lijkt een onvermoeibare
werker te zijn geweest. Hij is vooral bekend om zijn affiches en de sgraffiti op vele voorgevels
in Brussel. 
De finesse van zijn lijn, zijn smaak voor decoratieve plantenelementen en hun stilering, zijn
vruchtbare verbeelding en zijn kleurrijke palet maken van Privat Livemont een belangrijke
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figuur die het Autrique Huis in 2023, het jaar van de art nouveau, in de kijker wil zetten. In
samenwerking met de Gemeente Schaarbeek en ARCHistory.

VANAAF VRIJDAG 10/03 - WOENSDAG TOT ZONDAG : 12U - 18U (BEHALVE FEESTDAGEN) - MAISON AUTRIQUE -
NEDERLANDS - PRIJS: 7€, OP VERTOON VAN UW BANAD TICKET : KORTING VAN € 2 OP EEN BEZOEK AAN DE
TENTOONSTELLING 'PRIVAT LIVEMONT FLOWER POWER' IN HUIS AUTRIQUE

VROUWENPARFUM
103 art deco ivoren beeldjes uit een Belgische privé collectie. Het veilinghuis Lempertz heeft
het genoegen u een tentoonstelling voor te stellen van de mooiste Belgische collectie art deco
ivoren beeldjes. Deze vrouwelijke miniatuursculpturen zijn gemaakt door verschillende
mannelijke kunstenaars. Ze tonen een geïdealiseerd beeld van de vrouw: jong, gracieus en
onschuldig in haar naaktheid. De beeldjes doen zich voor als sierlijke dansers of atleten die
doen denken aan Venus of Eva. Deze voorstelling van vrouwen is kenmerkend voor het
interbellum, ook bekend als de Roaring Twenties. Na de gruwelijke jaren van de Eerste
Wereldoorlog maakte de samenleving plaats voor een zekere uitbundigheid en lichtheid, die
tot uiting kwam in de kunst. Door velen petite sculpture genoemd en besteld door de hogere
middenklasse, werden deze kunstwerken beschouwd als puur decoratieve objecten. Ivoor heeft
de voorkeur, een zacht en een prachtig lichtverspreider die de sensualiteit en het fluweel van
het vrouwelijk naakt naar voren brengt. Al deze beeden zijn met grote precisie en
meesterschap uitgevoerd. Het veilinghuis Lempertz is verheugd om de deuren van het Hôtel
Leroy, een historisch art nouveau gebouw ontworpen door de Belgische architect Jules Barbier
(1865-1911), te openen voor het BANAD publiek.

VAN 8/03 TOT EN MET 31/03 - MAAN - VRI: 9U-13U & 14U-17U30; ZAT & ZON: 10U-16U - LEMPERTZ VEILINGHUIS -
NEDERLANDS - PRIJS: GRATIS

OBJECTEN EN ERFGOEDRESTAURATEURS BEURS

OBJECTENBEURS

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 vindt de 8ste editie van de Objectenbeurs Art
nouveau en Art Deco plaats. Het schouwtoneel is een prachtig schoolgebouw in art-
nouveaustijl, gebouwd door Henri Jacobs (1907-1922). De beurs wordt gecombineerd met een
vakbeurs voor erfgoedrestaurateurs en op zondag met een expertisedag, georganiseerd door
Jean-Jacques Wattel van Art Research (Parijs). Die twee dagen zullen er ook organisaties zijn
die het Brussels erfgoed belichten. Zo'n vijftig verzamelaars en handelaars verkopen er
objecten, kleine meubels, boeken, affiches enz. Vooral technieken zoals glasblazen, de
edelsmeedkunst, boekbinderij en pottenbakken zullen er goed vertegenwoordigd zijn.
 
25/03 EN 26/03  - OP ZATERDAG 25/03 VAN 15 TOT 19 UUR EN OP ZONDAG 26/03 VAN 10 TOT 18 UUR - SCHOOL
N°13 - PRIJS: GRATIS OP VERTOON VAN DE BANAD PASS - ZATERDAG 10€; 1,25€ MET ARTIKEL 27 - ZONDAG 5€;
1,25€ MET ARTIKEL 27
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VIRTUEEL BEZOEK TASSEL HERENHUIS & HAERENS HERENHUIS

BEZOEK VAN HET BRUGMANN-ZIEKENHUIS

ORIGINELE BEZOEKEN
 

Benieuwd hoe een virtueel bezoek in 3D in verloopt? Zin om het tussen 2 bezoeken in te
ondekken? Kom herenhuis Tassel of Haerens bezoeken vanuit een comfortabele fauteuil in het
kantoor van Explore.Brussels.

11/03 - VAN 10 TOT 16 UUR - EXPLORE.BRUSSELS - NEDERLANDS - 10 MIN PER PERSOON - PRIJS: GRATIS OP
VERTOON VAN UW BANAD-TICKET - RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS.

Het Brugmannziekenhuis is een opmerkelijk architecturaal en landschappelijk geheel, met zijn
paviljoenstructuur in een groene omgeving, waardoor het op een tuinstad lijkt. Ontworpen
door Victor Horta vanaf 1906, werd het pas in 1923 ingehuldigd, in een aanzienlijk gewijzigde
en gereduceerde vorm. Om te voldoen aan de programmatische eisen van functionaliteit,
welzijn van de patiënten en besparing van middelen, stelde de architect een project voor van
onafhankelijke paviljoens, gescheiden volgens pathologieën om besmetting te voorkomen,
uitgerust met alle modern comfort en technologie, en symmetrisch opgesteld in een park.
Horta doorbreekt alle monotonie en geeft elke afdeling zijn eigen identiteit door te spelen met
de dominante kleuren van de gevelstenen (rood, oranje en wit) en met de door de stenen
getekende patronen. Het bezoek aan deze echte gezondheidsstad wordt afgerond met een
bezoek aan het onderzoeksinstituut van de Koningin Elisabeth Stichting, een meesterwerk van
de architect Henri Lacoste. Gebouwd in 1930, heeft het zijn uitzonderlijke Egyptisch
geïnspireerde interieur behouden.
In samenwerking met Laeken Onthuld.

19/03 - OM 15U30 - HÔPITAL BRUGMANN - NEDERLANDS - 2U - PRIJS: 13,50€ (VOLLE PRIJS) / 6,75€ (KORTING) -
RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

CABARET AVOND MET DE GOLDEN AGE SOCIETY

THEMA-AVONDEN

Het hele BANAD-festivalteam nodigt u uit om de sfeer van de Roaring Twenties te herbeleven
in de onvergelijkbare cabaretsfeer van de Golden Society voor de afsluiting van de editie
2023.

26/03 - DEUREN OPEN OM 19U00 - SHOW OM 20U00 - SLUIT OM 01U00 - HÔTEL COHN-DONNAY (ULTIEME
HALLUCINATIE) - ARTIEST: GOLDEN AGE SOCIETY - PRIJS: 20€  - RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS.



OFF-VIS IT  ACTIVITEITEN PAGINA 10

BEZOEK MET EXPERT : HET CAUCHIE HUIS

PAUL CAUCHIE ACHTERNA: NEO- ART- NOUVEAU IN 2023

Het Cauchiehuis werd in 1905 gebouwd als visitekaartje voor de eigenaars, het schilder-
decorateursechtpaar Paul en Lina Cauchie, en heeft vele veranderingen ondergaan. In 1975
van de ondergang gered en vanaf 1980 gedurende meer dan vijftien jaar gerestaureerd, is het
de afgelopen twee jaar opnieuw onderzocht door het bureau Architectures Parallèles en het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (IRPA). Dit onderzoek heeft licht geworpen op
bepaalde decoraties die al meer dan 50 jaar ontbreken. Ontdek tijdens dit bezoek het
bewogen leven van het Cauchiehuis en leer meer over het onderzoek en de technieken van de
wetenschappers van het KIK. 

24/03 - OM 19U30 - CAUCHIE HUIS - NEDERLANDS - 45 MIN - PRIJS: 12€ (VOLLE PRIJS) / 6€ (KORTING) -
RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

In een majestueus hoekpand in de Emile Maxlaan in Schaarbeek bevindt zich een
indrukwekkende trappenhal in sgraffito, ontworpen naar het voorbeeld van Paul Cauchie. In
het kader van BANAD 2023 stelt deze uitzonderlijke neo-art-nouveauruimte zijn deuren open
voor bezoekers. De rondleiding wordt verzorgd in het Nederlands en het Engels door de
uitvoerder en ontwerper van het project: Kenneth Smet, die zich na zijn opleiding aan het
Institut Superieur de Peinture Vanderkelen-Logelain verder specialiseerde in historische en
ambachtelijke decoratie- en restauratietechnieken. Dit geeft geïnteresseerden een unieke kans
om van de artiest zelf uitleg te krijgen over de bijzondere sgraffito-techniek.

26/03 - OM 14U - 57 EMILE MAXLAAN, 1030 BRUSSEL - NEDERLANDS - 40 MIN - PRIJS: 12€ (VOLLE PRIJS) / 6€
(KORTING) / 0€ (KIND) - RÉSERVATION : INFO@EXPLORE.BRUSSELS.

POP-UP WORKSHOP 'DOOR HET RAAM'

GEZINSACTIVITEITEN
 

Maak samen met CIVA een art nouveau pop-up boek geïnspireerd door de ongelooflijke CIVA
Bibliotheek! Tijdens deze workshop bouw je een art nouveau huis in papier en teken je een
denkbeeldig landschap dat je kunt bekijken door een mysterieus raam dat je helemaal zelf
maakt. Programma: ontdekkingsspel in de CIVA-bibliotheek - creatie van een pop-up boe.

11/03 - VAN 14U TOT 16U - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - CIVA - 2U - PRIIJS: 5€/PERSOON - RESERVATIE :
HTTPS://PIERROT.IO/CIVA/PAR-LA-FENETRE/NL 

https://pierrot.io/civa/par-la-fenetre/nl
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OP BEZOEK BIJ VAN EETVELDE

SCHOLEN
 

Dit jaar neemt Erfgoedklassen en Burgerschap voor het eerst twee Brusselse klassen mee op
ontdekking in het huis Van Eetvelde. Deze woning werd tussen 1895 en 1901 ontworpen door
Victor Horta.
· Wie was meneer Van Eetvelde? Wat zeggen al die materialen in dit bijzondere huis over
hem? Op welke manier woonden mensen in dit huis? Waar vinden we nog sporen terug van de
vroegere bewoners?
· Hoezo was dit een heel modern gebouw in zijn tijd? Dankzij die gekke lijnen? Dankzij de
stalen kader? Dankzij het aangepaste grondplan?
Volg de lijnen voor antwoorden op al deze vragen! De lijnen van de plattegrond, van de trap,
van de gevel, … Aan het einde zullen de leerlingen deze bijzonder vernieuwende architectuur
van Victor Horta kunnen ontcijferen.
Merk op dat de koepel tijdens het bezoek in aanbouw zal zijn.

14/03 - KLAS 1: VAN 9U TOT 11U30 - KLAS 2: VAN 12U30 TOT 15U -  VAN EETVELDE HERNHUIS - NEDERLANDS - 2U30
- PRIJS: GRATIS - RESERVATIE : WWW.ERFGOEDKLASSEN.BRUSSELS

ART NOUVEAU EN ART DECO ROND DE VIJVERS VAN ELSENE

AANGEPASTE BEZOEKEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
 

De Vijvers van Elsene, waar de rijke bourgeoisie vele herenhuizen liet bouwen, biedt een
prachtig panorama van de Brusselse architectuur, met name art nouveau en art deco. Laat u
leiden door deze wijk om originele en unieke gevels te ontdekken. Deze rondleiding is
aangepast voor personen met beperkte mobiliteit en wordt aangeboden in samenwerking met
AMT Concept vzw.

11/03 - OM 11U - VOOR DE INGANG VAN DE KERK HET HEILIGE KRUIS - NEDERLANDS - 1U30-2U - PRIJS : GRATIS -
RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

BEZOEK AAN NIR FLAGEY
"Geluidsfabriek", het "Flagey-schip" zijn enkele bijnamen voor dit gebouw ontworpen tussen
1935 en 1938 door architect Joseph Diongre, die reeds de Sint-Jan-de-Doperkerk in Molenbeek
voor zijn rekening had genomen. De ingetogen esthetiek schommelt tussen art deco en een
gematigde internationale stijl. Ook wereldwijd erkend voor de kwaliteit van zijn akoestiek, werd
het gebouw opgevat als een totaalkunstwerk, waarbij de architect ook het meubilair heeft
ontworpen. Het gebouw, dat in 1953 de komst van televisie zag, werd in 1995 gesloten en
gelukkig in 1998 hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Sinds enkele jaren is het een
dynamisch nieuw centrum van het culturele leven in Brussel.
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Deze rondleiding is aangepasst aan personen met een visuele beperking en aangeboden in
samenwerking met Eqla vzw.
Voor blinde bezoekers kunnen wij begeleiders ter beschikking stellen. Als u van dit aanbod
gebruik wilt maken, vermeld dit dan bij uw inschrijving.

11/03 - OM 13U30 - NIR FLAGEY - NEDERLANDS - 1U30 - PRIJS: GRATIS - RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

BEZOEK AAN HET HAERENS HERENHUIS
In 1928 voert de art deco-architect Antoine Courtens twee grote projecten tegelijk uit: de bouw
van het Palais de la Folle Chanson in Elsene en de bouw van hotel Haerens voor de ingenieur
Robert Haerens en zijn echtgenote, de beeldhouwster Luisa Robelus. Het programma bestaat
uit twee woningen met aparte ingangen. Het hoofdappartement op de bovenverdieping, met
monumentale ingang aan de Brugmannlaan, bestaat uit een centrale, ronde ontvangsthal, met
een koepel die het natuurlijk licht binnenlaat in het hart van het appartement. Zoals altijd bij
Antoine Courtens is de afwerking uiterst verzorgd: de uitsnijdingen en opbouw van het marmer,
het fijn siersmeedwerk dat door de architect getekend werd... Het gebouw, waarvan de gevel
onlangs werd gerestaureerd, huisvest momenteel kantoren. Deze activiteit is aangepast aan
dove en slechtohorende personen en wordt aangeboden in samenwerking met Doof Vlaanderen
vzw.

12/03 - OM 12U - HAERENS HERENHUIS - NEDERLANDS - 1U - PRIJS: GRATIS - INFO: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

BEZOEK AAN DE SOLVAY BIBLIOTHEEK

Dit bouwwerk werd in 1902 op initiatief van de industrieel Ernest Solvay gebouwd als Instituut
voor Sociologie, maar staat vandaag bekend als de Solvay-bibliotheek. Dit eclectische werk,
doorspekt met art-nouveau-elementen, van de hand van architecten Constant Bosmans en
Henri van de Velde, herbergde een grote leeszaal die vervloedig werd verlicht door grote
vensters, en studiekamers met een decor van houtwerk en schilderwerken van Adolphe Crespin.
Het in de jaren 1990 gerestaureerde gebouw opent nu haar deuren voor evenementen.
Deze rondleiding is aangepasst aan personen met een visuele beperking en aangeboden in
samenwerking met Eqla vzw. Voor blinde bezoekers kunnen wij begeleiders ter beschikking
stellen. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, vermeld dit dan bij uw inschrijving.

19/03 - OM 14U - NEDERLANDS - SOLVAY BIBLIOTHEEK - 1U30 - PRIJS: GRATIS - RESERVATIE:
INFO@EXPLORE.BRUSSELS

BEZOEK AAN TASSEL HERENHUIS

Dit herenhuis, dat Victor Horta in 1893 bouwde, bekleedt een voorname plaats in de
geschiedenis van de architectuur. Dit is immers de eerste uiting van de Brusselse art nouveau.
Alle kenmerken die Horta daarna zal ontwikkelen, zijn verenigd in dit werk: een zichtbare
ijzeren structuur, de integratie van het decor in de structuur, vloeiende ruimtes, opening naar
natuurlijk licht, een serre in het midden van het huis, ...
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WANDELING AANGEPAST AAN BLINDE EN SLECHTZIENDE PERSONEN:
 ART NOUVEAU IN SCHAARBEEK

Deze rondleiding is aangepast aan personen met een visuele beperking en wordt aangeboden
in samenwerking met Eqla vzw. Voor blinde bezoekers kunnen wij begeleiders ter beschikking
stellen. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, vermeld dit dan bij uw inschrijving.

26/03 - OM 14U - NEDERLANDS - SCHAERBEEK STATION - 1U30 - PRIJS: GRATIS - RESERVATIE:
INFO@EXPLORE.BRUSSELS

Deze activiteit is aangepast aan dove en slechtohorende personen en wordt aangeboden in
samenwerking met Doof Vlaanderen vzw.

19/03 - OM 12U - NEDERLANDS - TASSEL HERENHUIS - 1U - PRIJS: GRATIS - RESERVATIE: INFO@EXPLORE.BRUSSELS

BEZOEK AAN HET COHN-DONNAY HERENHUIS

In 1904 krijgt de architect Paul Hamesse, de vroegere medewerker van Paul Hankar, de
opdracht van de familie Cohn-Donnay om dit gebouw uit 1830 te transformeren en herin te
richten. Hij wijzigt de neoclassicistische façade door een bow-window in geometrische stijl toe te
voegen. In het interieur mengt de architect de verschillende tendensen van de art nouveau. We
vinden geleende elementen terug van de school van Glasgow, de Weense Secession en
verschillende motieven die we reeds art deco kunnen noemen. Vandaag is dit het café-
restaurant "De Ultieme Hallucinatie". De decors in het huis zijn grotendeels bewaard gebleven.
Deze activiteit is aangepast aan doofe en slechthorende personen en ontwikkelt in
samenwerking met Doof Vlaanderen vzw.

26/03 - OM 12U - NEDERLANDS - COHN-DONNAY HERENHUIS - 1U - PRIJS: GRATIS - RESERVATIE:
INFO@EXPLORE.BRUSSELS

PLAATSEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR PERSONEN 
MET BEPERKTE MOBILITEIT

Gedurende het hele festival bieden wij rondleidingen aan op een aantal locaties, die
toegankelijk zijn voor personen, die wensen in een rolstoel, rollator of met een kinderwagen aan
een geleid bezoek deel te nemen.

WEEKEND 11 en 12 MAART
NIR Flagey (alleen op zaterdag)
Villa Empain
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WEEKEND 18 en 19 MAART
Paleis voor Schoone Kunsten van Brussel
NIR Flagey (alleen op zaterdag)
Nationale Basiliek van het Heilig Hart

WEEKEND 25 en 26 MAART
Gemeenteschool n°13 
Voormalig gebouw van de centrale administratie van de Regie voor Telegraaf en Telefoon
(RTT)        

EENDAAGSE ACTIVITEIT VOOR SENIOREN

SENIOREN
 

Een dag om de wereld van de art deco te ontdekken, in het kader van het BANAD Festival. De
bewoners van het woonzorgcentrum krijgen de kans om meesterwerken van de art deco, zoals
Villa Empain, aan buiten- én binnenkant te bewonderen.

15/03 - OM 14U00 - VILLA EMPAIN - FRANS & NEDERLANDS - 2U30 - PRIJS: €275 PER GROEP (INKOM EN GIDS
INBEGREPEN), HETZIJ €13,75/PERSOON OP BASIS VAN EEN GROEP VAN 20 PERSONEN - RESERVATIES:
AURORE@EXPLORE.BRUSSELS
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P R O G R A M M A

SCHOOL HET RAD P21

INTERIEUR BEZOEKEN

Basisschool La Roue/Het Rad P21 is een zeldzaam voorbeeld van schoolarchitectuur in het
interbellum. Ze werd gebouwd voor de kinderen van arbeiders, ligt in de gelijknamige tuinwijk
en geeft uiting aan de sociale en stedenbouwkundige ambities van dit stadsmodel. Het project
werd uitgetekend door gemeentelijk architect Henri Wildenblanck en gebouwd tussen 1937 en
1939. De school had vanzelfsprekend klaslokalen maar deed in die periode ook dienst als
buurthuis, met twee overdekte speelplaatsen, een feestzaal (die ook werd gebruikt als
turnzaal), een conciërgewoning, openbare douches en een speelplein. De buitenkant wordt
gekenmerkt door uitstekende volumes en opeenvolgende inspringende delen, in een
modernistische stijl met nog duidelijke invloeden van de art deco. Die invloeden zetten zich
ook binnen voort, in een bijzonder verzorgd interieur met hoogwaardige materialen zoals
marmer en Congolees hout.

11/03 & 12/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - VAN WINGHENSTRAAT 11, 1070 BRUSSEL

WEEKEND 1  -  1 1  &  12  MAART

STAD BRUSSEL, ELSENE, SINT-GILLIS, VORST, UKKEL, ANDERLECHT,
OUDERGEM & SINT-PIETERS-WOLUWE

School Het Rad P21
Gemeentehuis van Vorst
Paul Aernaut Huis
Brunfaut Huis
Haerens Herenhuis
Spittael Huis
Villa Pelseneer
Voormalig huis-atelier Fernand Dubois
Villa Beau-Site
Hamesse Huis

Vizzavona Huis
Solvay Herenhuis
Max Hallet HErenhuis
NIR Flagey
Palais de la Folle Chanson
Villa Empain
Pieper Herenhuis
Centre Scolaire du Souverain
Collart-Van Gobbelschroy Huis
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GEMEENTEHUIS VAN VORST
Na een sterke demografische groei krijgt architect Jean-Baptiste Dewin de opdracht het nieuwe
gemeentehuis van Vorst te bouwen. Dit project, dat werd uitgevoerd tussen 1935 en 1939, is een
opmerkelijk voorbeeld van art deco, geïnspireerd op het Stocletpaleis voor de gedecentreerde
toren met lange, verticale vensteropeningen en sculpturen. Ondanks de moderne stijl doen de
materialen zoals baksteen en arduin, de hoogte van de toren en de vele beeldhouwwerken
denken aan de gemeentehuizen uit de middeleeuwen of de Vlaamse neorenaissance. De
inrichting binnen volgt een nauwkeurig lastenboek, met twee gescheiden ingangen voor
enerzijds de ceremoniële en anderzijds de openbare diensten, een huwelijkszaal en een
raadzaal, een grote loketzaal, en de kantoren van burgemeester en schepenen op de verdieping.
Het meubilair van het gemeentehuis werd gemaakt door het atelier van Dewin. Eind 2013 werd
er gestart met restauratiewerken aan de buitenkant en momenteel worden ook de
binnenruimtes aangepakt.

11/03 & 12/03 - 1U - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - BRUSSELSE STEENWEG 59, 1190 VORST

PAUL AERNAUT HUIS
In 1931 bouwde architect Paul Aernaut zijn eigen huis op het Zevenbundersplateau, waar hij ook
zijn architectenbureau vestigde. Terwijl de buitenkant van het gebouw wordt gekenmerkt door
een zeer sobere bakstenen gevel, zijn in het interieur decoratieve elementen in marmer en
smeedijzer te vinden. Het hoogtepunt van het bezoek is de spectaculaire marmeren badkamer
met badkuip in een nis, die te vinden is in een ander huis van dezelfde architect in Schaarbeek. 

11/03 & 12/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - MINERVALAAN 47, 1190 VORST

BRUNFAUT HUIS
In 1935-1937 bouwde Gaston Brunfaut, lansbreker voor het modernisme, voortreffelijke
theoreticus en fervente aanhanger van de grote stedenbouwkundige programma's, voor zijn
neef Georges een huis in de Coghenlaan in Ukkel. Het elegante gebouw heeft een heel fijn
steenverband en werd geïnspireerd door de pakketbootstijl, met zijn patrijspoorten en loggia
met afgeronde hoeken. De binnenruimte verrast met lichte en heldere volumes. Met zijn art-
deco-elementen illustreert het de poreusheid van de architecturale trends in het interbellum.

11/03 & 12/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - COGHENLAAN 85, 1180 UKKEL
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HAERENS HERENHUIS
In 1928 voert de art deco-architect Antoine Courtens twee grote projecten tegelijk uit: de bouw
van het Palais de la Folle Chanson in Elsene en de bouw van hotel Haerens voor de ingenieur
Robert Haerens en zijn echtgenote, de beeldhouwster Luisa Robelus. Het programma bestaat
uit twee woningen met aparte ingangen. Het hoofdappartement op de bovenverdieping, met
monumentale ingang aan de Brugmannlaan, bestaat uit een centrale, ronde ontvangsthal, met
een koepel die het natuurlijk licht binnenlaat in het hart van het appartement. Zoals altijd bij
Antoine Courtens is de afwerking uiterst verzorgd: de uitsnijdingen en opbouw van het marmer,
het fijn siersmeedwerk dat door de architect getekend werd... Het gebouw, waarvan de gevel
onlangs werd gerestaureerd, huisvest momenteel kantoren.

11/03 & 12/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 2 LOOFLAAN, 1180 UKKEL

SPITTAEL HUIS
Deze gezinswoning die in 1933 door architect Marcel Spittael werd gebouwd, draagt met zijn
mooi, donker steenverband een duidelijke invloed van de Amsterdamse School. De gevel, met
een schoorsteen die zich opricht als een vuurtoren, speelt met volle en lege vlakken die het
geheel veel ritme geven.

11/03 & 12/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 118 MONTJOIELAAN, 1180 UKKEL

VILLA PELSENEER
Dit huis in cottagestijl is een werk van Edouard Pelseneer. Hij bouwde het in 1910 om er zijn
atelier en privéwoning in onder te brengen. Edouard Pelseneer was de zoon van meubelmaker
Henri Pelseneer, die voor Victor Horta werkte. Dat de liefde voor houtbewerking ook Edouard in
het bloed zat, blijkt uit de inrichting van zijn woning.

11/03 & 12/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 51 WINSTON CHURCHILLLAAN, 1180 UKKEL

VOORMALIG HUIS-ATELIER VAN FERNAND DUBOIS
In 1901 bouwde Victor Horta dit opmerkelijke herenhuis voor symbolistisch medailleur,
beeldhouwer en graveur Fernand Dubois. De kunstenaar had al gewerkt aan de decoratie van
het salon van herenhuis Tassel van Victor Horta. Het bouwwerk in art-nouveaustijl weerspiegelt
een functioneel programma dat gezinswoning en kunstenaarsatelier samenbrengt. De gevel met
blauwsteen en witte steen bestaat uit drie traveeën met ongelijke breedtes op verschillende
niveaus. De smalste in het midden is die van de hoofdingang en trap. In de oorspronkelijke
indeling besloeg het atelier het hele rechterdeel van het gebouw. Het privégedeelte dat
toegang bood tot de woning zat links.

11/03 & 12/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - BRUGMANNLAAN 80, 1190 VORST
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VILLA BEAU-SITE
Met zijn opmerkelijk rond raam met een loggia aan is Villa Beau-Site zonder enige twijfel een
van de meest emblematische huizen van de Brusselse art nouveau. Het werd in 1905 door
architect Arthur Nelissen opgetrokken met de bedoeling er zijn privéwoning van te maken. 

11/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 5 KEMMELBERGLAAN, 1190 VORST

HAMESSE HUIS
In 1909 ontwierp architect Paul Hamesse zijn privéwoning, waarin hij samenwerkte met zijn twee
broers, Georges en Léon. Dit hoekhuis in art-nouveaustijl kreeg een mooie gevel van witte steen
en imitatiesteen, gesierd met talloze decoratieve motieven geïnspireerd door de Wiener
Secession. De muren van de hal werden gesierd met hulstslingers en panelen. De eerste
verdieping bestaat uit drie kamers op een rij. De originele decoratie en het oorspronkelijke
meubilair dragen de eigen ornamenten van de architect, zoals gestileerde rozetten, langwerpige
ovalen en koperen inlegwerk. Ze zijn gedeeltelijk bewaard gebleven door de verschillende
eigenaars.

11/03 & 12/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 25 JEF LAMBEAUXLAAN, 1060 SINT-GILLIS

VIZZAVONA HUIS
Dit huis werd in 1907 gebouwd door Paul Vizzavona, een art-nouveau-architect van de tweede
generatie. Op een sombere en elegante manier getuigt de gevel van zijn opleiding aan de
School voor decoratieve kunsten in Parijs, gevolgd door een tijdje in het atelier van Victor Horta
in 1904. Het resultaat is een combinatie van de organische lijn en het Frans classicisme.

11/03 & 12/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - FRANZ MERJAYSTRAAT 93, 1050 ELSENE

SOLVAY HERENHUIS
In 1894 vertrouwde Armand Solvay, een vurige bewonderaar van de art nouveau, de bouw van
zijn herenhuis op de prestigieuze Louizalaan toe aan Victor Horta. De architect kreeg carte
blanche en een onbeperkt budget om herenhuis Solvay uit de grond te stampen. Horta, die het
prima kon vinden met de opdrachtgever, haalde al zijn talent uit de kast om van dit huis een
van zijn meest grandioze pronkstukken te maken. Op de gevel rekken twee erkerramen,
bekroond met balkons, zich uit over twee verdiepingen. Achter de voordeur gebruikt Horta edele
materialen voor een open interieur dat functioneel is maar ook de gebruiken van die tijd volgt.
Zo vermengt hij 23 soorten marmer en 17 verschillende houtsoorten in rode en oranje tinten,
waarmee hij deze luxueuze sfeer nog extra versterkt. Dit verbluffend goed bewaard gebleven
herenhuis prijkt op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Solvay huis krijgt een facelift!
Vanaf 10 januari wordt de voorgevel van het Solvay huis gerestaureerd. Er zijn steigers
aanwezig, maar dat belet niet dat de schoonheid van het interieur doorschemert.

 11/03 & 12/03 EN 18/03 & 19/03 - 1U - TOESLAG VAN 25 EURO PER PERSOON - KINDEREN ONDER 12 JAAR NIET
TOEGESTAAN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 224 LOUIZALAAN, 1000 BRUSSEL
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VILLA EMPAIN
Deze mythische en lange tijd leegstaande art-decovilla werd tot in de puntjes gerestaureerd
onder leiding van architect Francis Metzger (Ma2). Het huis werd van 1931 tot 1934 gebouwd
door Michel Polak voor Louis Empain. Het strekt zich uit rond een grote, gemarmerde hal met
glaspartijen en loopt achteraan uit in een schitterend buitenzwembad. De villa wordt nu in
gebruik genomen door de Boghossian Foundation, een centrum voor kunst en dialoog tussen de
oosterse en westerse cultuur.

PALAIS DE LA FOLLE CHANSON
Dit hoekappartementsgebouw in art deco-stijl, gebouwd in 1928 door Antoine Courtens, verdient
wel degelijk om een paleis genoemd te worden. In de inkomhal is er een uiterst verfijnde
decoratie te zien die gemaakt is van marmersoorten en siersmeedwerk. Op de bovenverdieping
krijgt de bezoeker een ongeëvenaard zicht vanuit de sterrenkoepel. In het gebouw zal een
tentoonstelling doorgaan van de vzw Artists.B.Collective met Philippe Leblanc, Bettina Kûsel,
Jorge de la Torre en Wim Taciturn.

11/03 & 12/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - GENERAAL JACQUESLAAN 2, 1050 ELSENE

NIR FLAGEY
"Geluidsfabriek", het "Flagey-schip" zijn enkele bijnamen voor dit gebouw ontworpen tussen 1935
en 1938 door architect Joseph Diongre, die reeds de Sint-Jan-de-Doperkerk in Molenbeek voor
zijn rekening had genomen. De ingetogen esthetiek schommelt tussen art deco en een
gematigde internationale stijl. Ook wereldwijd erkend voor de kwaliteit van zijn akoestiek, werd
het gebouw opgevat als een totaalkunstwerk, waarbij de architect ook het meubilair heeft
ontworpen. Het gebouw, dat in 1953 de komst van televisie zag, werd in 1995 gesloten en
gelukkig in 1998 hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Sinds enkele jaren is het een
dynamisch nieuw centrum van het culturele leven in Brussel.

11/03 & 18/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - HEILIG-KRUISPLEIN, 1050 BRUSSEL

MAX HALLET HERENHUIS
Dit herenhuis werd tussen 1902 en 1905 gebouwd voor advocaat en politicus Max Hallet en is te
bewonderen in de prestigieuze Louizalaan. Dit werk, dat een elegante eenvoud uitstraalt, luidt
de overgang naar een gekalmeerde stijl in de carrière van Victor Horta in. De 14 meter lange
gevel van Euvillesteen kenmerkt zich door een horizontale samenstelling. Het interieur verrast
met zijn helderheid en schitterende staatsietrap, een heuse lichtschacht die het hart van het huis
vormt. Het licht wordt weerkaatst op het witte marmer van de trap en verlicht het huis via de
prachtige wintertuin en het centrale dakraam. De andere kamers in het huis kregen een typische
decoratie in de stijl van de art nouveau, met veel ineengestrengelde bogen en tegenbogen.

11/03 & 12/03 EN 18/03 & 19/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - SUPPLEMENT VAN 15 EURO PER
PERSOON.U - LOUIZALAAN 346, 1000 BRUSSEL

11/03 & 12/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 67 FRANKLIN ROOSEVELTLAAN, 1050 ELSENE



WEEKEND 1  -  1 1  &  12  MAART PAGINA 20

HERENHUIS PIEPER
Dit opmerkelijke herenhuis in art-decostijl werd in 1930 ontworpen door de Luikse architect
Georges Dedoyard. De invloed van het Stocletpaleis en de Wiener Secession is duidelijk
zichtbaar. Het geometrische gebouw in drie niveaus, met voor het laatste een dakterras, en de
met platen in Euvillesteen en gewassen granito gesierde gevel verlenen deze hoek van de
Franklin Rooseveltlaan een opmerkelijk aanzicht. De indeling binnen is eenvoudig en ruim, met
luxueuze materialen zoals marmer.

11/03 & 12/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 90, 1050 BRUSSEL

CENTRE SCOLAIRE DU SOUVERAIN
Het Centre Scolaire du Souverain is het resultaat van een wedstrijd in 1908 voor de bouw van
een nieuwe gemeenteschool in Oudergem. Het project dat werd gekozen en gebouwd tussen
1910 en 1913 is dat van art-nouveau-architect Henri Jacobs. De gevel aan de Scholierenstraat is
sober, met een mooie toegangspoort met daarop een luifel met een typische decoratie van de
geometrische art nouveau. Aan de Robert Willamestraat is de gevel wat verfijnder, in een mix
van oranje baksteen, gehouwen steen en keramische panelen. Binnen ligt een overdekte
speelplaats met een opmerkelijk plafond met graffito's van Privat-Livemont. Het Schoolgebouw
biedt nu plaats aan de gemeentelijke basisschool Centre Scolaire du souverain (met een project
'Cirquétudes' voor alle leerlingen) en de Franstalige gemeentelijke muziekacademie van
Oudergem.

11/03 & 12/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - SCHOLIERENSTRAAT 7, 1160 BRUSSEL

COLLART-VAN GOBBELSCHROY HUIS
Huis Collart-Van Gobbelschroy aan Bloemenlaan 6 is een pareltje van de art deco, van de hand
van Jean-Baptiste Dewin. Hoewel deze architect vooral bekendstaat om zijn medische
infrastructuren (voormalige kliniek van dokter Coppez, voormalige chirurgische kliniek van
dokter Depage enz.) ontwierp hij ook prestigieuze herenhuizen in heel Brussel. Een daarvan is
deze prachtige villa, in 1927 gebouwd in opdracht van de heer Collart-Van Gobbelschroy, met
een sobere en evenwichtige gevel. Het portiek wordt gesierd door gestileerde pelikanen, wat
typisch is voor deze architect. Binnen scheppen het marmer, het art-decomeubilair, de glas-in-
loodramen, de klinken en zelfs de scharnieren een prachtige harmonie, tegen tinten van jade en
mahonie. Een schitterende nieuwkomer die je niet onverschillig zal laten!

11/03 & 12/03 - 35 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - BLOEMENLAAN 6, 1150 BRUSSEL
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ART NOUVEAU IN ELSENE EN SINT-GILLIS

BEGELEIDE WANDELINGEN

PRO VELO - 11/03 - OM 13U30 - PER FIETS - PRO VELO, DUBLINSTRAAT 19, 1050 BRUSSEL - PRIJS: 12 € - DUUR : 2U

OP ONTDEKKINGSTOCHT NAAR DE TOP VAN BRUSSEL

BRUSSEL BABBELT - 11/03 - OM 14U30 - TE VOET - VOOR DE SINT-AUGUSTINUSKERK, HOOGTE HONDERDPLEIN -
PRIJS: 12 € - DUUR: 2U30

1001 FACETTEN VAN ART NOUVEAU

ARKADIA - 12/03 - 11U00 - TE VOET - TASSEL HERENHUIS, PAUL EMILE JANSONSTRAAT 6, 1000 BRUSSEL - PRIJS: 12 € -
DUUR: 2U

10h00 : Art nouveau et Art Déco à Forest - ARAU - à pied - À l'angle de l'avenue Besme et
de l'avenue du Mont Kemmel, 1190 Bruxelles - prix : 12 € - durée : 2h00
10h30 : À la découverte du sommet de Bruxelles - Bruxelles Bavard - à pied - Devant l'église
Saint-Augustin, place de l'Altitude Cent, 1190 Bruxelles - prix : 12€ - durée : 2h30
11h00 & 14h00 : 1001 facettes de l'Art nouveau - Arkadia - à pied - Musée Horta, 25 Rue
Americaine, 1060 Bruxelles - prix : 12€ - durée : 1h30
11h00 & 14h00 : Art nouveau et Art déco aux étangs d'Ixelles - Arkadia - à pied - sur le
parvis de l'église Sainte-Croix, place Sainte-Croix, 1050 Bruxelles - prix: 12 € - durée : 2h00
14h00 : Les Frères Delune: l'Art nouveau en famille - Pro Velo - à vélo - Rue de Dublin 19,
1050 Bruxelles - Prix: 16 € - durée : 3h30
20h30 : Quand les estaminets racontent l'art nouveau et l'Art Déco - Bruxelles Bavard - à
pied - Devant la Bourse, place de la Bourse, 1000 Bruxelles (2 consommations incluses) -
prix: 24 € - durée : 2h30

10h00 : Sauver l'Art nouveau : parcours du comattant - ARAU - à pied - À l'angle de
l'avenue Louise et du boulevard de la Cambre, 1000 Bruxelles - Prix: 12 € - durée : 2h00
10h00 : De l'avenue des Sept Bonniers à l'Altitude 100 - Arkadia - à pied - À l'angle de
l'avenue des Sept Bonniers et la Rue Joseph Bens, 1180 Bruxelles - Prix: 12 € - durée : 2h00
13h30 : Art Déco & modernisme - Pro Velo - à vélo - Rue de Dublin 19, 1050 Bruxelles - Prix:
16 € - durée : 4h00
14h30 : Art nouveau, nouvel éclectisme - ARAU - à pied - Place Marie Janson, en face du
n°100 rue de l'Hôtel des Monnaies, 1060 Bruxelles - Prix: 12 € - durée : 2h00

ER ZIJN OOK BEGELEIDE WANDELINGEN IN HET FRANS, ENGELS EN DUITS:

FRANS :
Samedi 11 mars

Dimanche 12 mars

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
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14h30 : L'avenue Brugmann: à nouveau quartier, Art nouveau - Bruxelles Bavard - à pied -
Devant l'hôtel Hannon, avenue de la Jonction 1, 1060 Bruxelles - Prix: 12 € - durée : 2h30
14h30 : À Forest, l'Art nouveau et l'Art Déco séduisent ouvriers et bourgeois - Bruxelles
Bavard - à pied - devant le WIELS, avenue Van Volxem 354, 1190 Bruxelles - Prix: 12 € -
durée : 2h30

10.15 am : Art Nouveau and Art Deco in Forest - ARAU - by foot - Corner of avenue Besme
and avenue du Mont Kemmel, 1190 Brussels - 12 € - duration : 2.00
6.00 pm : Taverns that tell the splendour of Art Nouveau and Art Deco - Brussels
Chatterguides - by foot - bilingual tour (EN/DE) - in front of the Stock Exchange, Place la
Bourse, 1000 Brussels - 24 € (tastings included) - duration : 02.30

13.30 am : Art Nouveau in the Horta Area - Arkadia - by foot - Tassel House, rue Paul Emile
Janson 6, 1000 Brussels - 12 € - duration : 1.30
14.00 am : Art Nouveau in Ixelles and Saint-Gilles - Pro Velo - by bike - Pro Velo, rue de
Dublin 19, 1050 Brussels - 16 € - duration : 4.00

18:00 : Tavernen, die von der Pracht des Jugendstils und des Art Déco erzählen - Brussels
Chatterguides - zu Fuß - Vor der Börse (Place de la Bourse, 1000 Brüssel) - 24 € (Kostprobe
inklusive) - Dauer: 2:30 Std. - Zweisprachig (Deutsch/Englisch) 

ENGELS :
Saturday, March 11

Sunday, March 12

DUITS:
Samstag, 11. März
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P R O G R A M M A
WEEKEND 2  -  1 8  &  19  MAART

STAD BRUSSEL, SINT-JANS-MOLENBEEK, SINT-AGATHA-BERCHEM, ELSENE,
GANSHOREN EN LAKEN

Max Hallet Herenhuis
Solvay Herenhuis
Tassel Herenhuis
Otlet Herenhuis
NIR Flagey
Solvay Bibliotheek 
Paleis voor Schoone Kunsten van Brussel
Catteau-Horta Kleuterschool
Voormalig Papeteries De Ruysscher
Taverne Esperance

Riez Herenhuis
Nationale Basiliek van het Heilig Hart
Vanderveken Huis
De Boelpaepe Huis
Draps Huis
Geneeskundige Stichting Koningin
Elisabeth

MAX HALLET HERENHUIS

INTERIEUR BEZOEKEN

Dit herenhuis werd tussen 1902 en 1905 gebouwd voor advocaat en politicus Max Hallet en is te
bewonderen in de prestigieuze Louizalaan. Dit werk, dat een elegante eenvoud uitstraalt, luidt
de overgang naar een gekalmeerde stijl in de carrière van Victor Horta in. De 14 meter lange
gevel van Euvillesteen kenmerkt zich door een horizontale samenstelling. Het interieur verrast
met zijn helderheid en schitterende staatsietrap, een heuse lichtschacht die het hart van het
huis vormt. Het licht wordt weerkaatst op het witte marmer van de trap en verlicht het huis via
de prachtige wintertuin en het centrale dakraam. De andere kamers in het huis kregen een
typische decoratie in de stijl van de art nouveau, met veel ineengestrengelde bogen en
tegenbogen.

11/03 & 12/03 EN 18/03 & 19/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - SUPPLEMENT VAN 15 EURO PER
PERSOON - LOUIZALAAN 346, 1000 BRUSSEL
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OTLET HERENHUIS
Architect Octave Van Rysselberghe bouwde dit herenhuis met een verbluffende art-
nouveaugevel met asymmetrische elementen tussen 1894 en 1897. Het interieur bouwt zich op
rond een trappenhuis dat toegang geeft tot de verschillende kamers. De meeste worden van
elkaar gescheiden met een paar treden. Henry van de Velde werkte mee aan de
binneninrichting. Opdrachtgever Paul Otlet was een visionaire, veelzijdige man die bekendstond
als schrijver, ondernemer, jurist, Belgisch activist, socialist en pacifist.

18/03 & 19/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 13 FLORENCESTRAAT, 1000 BRUXELLES

SOLVAY HERENHUIS
In 1894 vertrouwde Armand Solvay, een vurige bewonderaar van de art nouveau, de bouw van
zijn herenhuis op de prestigieuze Louizalaan toe aan Victor Horta. De architect kreeg carte
blanche en een onbeperkt budget om herenhuis Solvay uit de grond te stampen. Horta, die het
prima kon vinden met de opdrachtgever, haalde al zijn talent uit de kast om van dit huis een
van zijn meest grandioze pronkstukken te maken. Op de gevel rekken twee erkerramen,
bekroond met balkons, zich uit over twee verdiepingen. Achter de voordeur gebruikt Horta edele
materialen voor een open interieur dat functioneel is maar ook de gebruiken van die tijd volgt.
Zo vermengt hij 23 soorten marmer en 17 verschillende houtsoorten in rode en oranje tinten,
waarmee hij deze luxueuze sfeer nog extra versterkt. Dit verbluffend goed bewaard gebleven
herenhuis prijkt op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Solvay huis krijgt een facelift!
Vanaf 10 januari wordt de voorgevel van het Solvay huis gerestaureerd. Er zijn steigers
aanwezig, maar dat belet niet dat de schoonheid van het interieur doorschemert.

11/03 & 12/03 EN 18/03 & 19/03 - 1U00 - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS  - TOESLAG VAN 25 EURO PER PERSOON 
KINDEREN ONDER 12 JAAR NIET TOEGESTAAN - 224 LOUIZALAAN, 1000 BRUSSEL

TASSEL HERENHUIS
Dit herenhuis, dat Victor Horta in 1893 bouwde, bekleedt een voorname plaats in de
geschiedenis van de architectuur. Dit is immers de eerste uiting van de Brusselse art nouveau.
Alle kenmerken die Horta daarna zal ontwikkelen, zijn verenigd in dit werk: een zichtbare ijzeren
structuur, de integratie van het decor in de structuur, vloeiende ruimtes, opening naar natuurlijk
licht, een serre in het midden van het huis, ...

18/03 & 19/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - PAUL EMILE JANSONSTRAAT 6, 1000 BRUSSEL

NIR FLAGEY
"Geluidsfabriek", het "Flagey-schip" zijn enkele bijnamen voor dit gebouw ontworpen tussen 1935
en 1938 door architect Joseph Diongre, die reeds de Sint-Jan-de-Doperkerk in Molenbeek voor
zijn rekening had genomen. De ingetogen esthetiek schommelt tussen art deco en een
gematigde internationale stijl. Ook wereldwijd erkend voor de kwaliteit van zijn akoestiek, werd
het gebouw opgevat als een totaalkunstwerk, waarbij de architect ook het meubilair heeft
ontworpen.

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
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SOLVAY BIBLIOTHEEK 
Dit bouwwerk werd in 1902 op initiatief van de industrieel Ernest Solvay gebouwd als Instituut
voor Sociologie, maar staat vandaag bekend als de Solvay-bibliotheek. Dit eclectische werk,
doorspekt met art-nouveau-elementen, van de hand van architecten Constant Bosmans en Henri
van de Velde, herbergde een grote leeszaal die vervloedig werd verlicht door grote vensters, en
studiekamers met een decor van houtwerk en schilderwerken van Adolphe Crespin. Het in de
jaren 1990 gerestaureerde gebouw opent nu haar deuren voor evenementen.

18/03 & 19/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS, ENGELS & DUITS - SUPPLEMENT VAN 5 EURO PER PERSOON -
LEOPOLDPARK, 137 BELLIARDSTRAAT, 1000 BRUSSEL

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BRUSSEL (BOZAR)
De bouw van dit grootse werk in art-decostijl van Victor Horta, van 1922 tot 1928, liep niet
bepaald van een leien dakje. Het Paleis voor Schone Kunsten omringt de Henry Le Bœufzaal en
beslaat meer dan een hectare. De oude beeldenzaal verwelkomt de bezoeker die op weg is naar
de tentoonstellingsruimten, verlicht door de glazen koepels en lichtschachten die Horta liet
bouwen. Ook in de Kamermuziekzaal, de Terarkenzalen en de oude concertzaal worden talloze
kunstevents georganiseerd. 

18/03 & 19/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - RAVENSTEINSTRAAT 23, 1000 BRUSSEL

CATTEAU-HORTA KLEUTERSCHOOL
Victor Horta kreeg in 1895 de opdracht om deze kleuterschool te bouwen. De stenen gevel wordt
gesierd door lichte en donkere stroken. Ondanks enkele verwijzingen naar de gotische
architectuur behoort het gebouw zonder twijfel tot de art nouveau. Binnen ondersteunt een
dunne metalen structuur de glazen overkapping van de speelplaats. Het licht is er
alomtegenwoordig. De nauwkeurige renovatie van de school in 1999 door architecte Barbara
Van der Wee maakte er een van de art-nouveaublikvangers in de Marollen van.

19/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - SINT-GISLEINSTRAAT 40, 1000 BRUSSEL

Het gebouw, dat in 1953 de komst van televisie zag, werd in 1995 gesloten en gelukkig in 1998
hersteld en opnieuw in gebruik genomen. Sinds enkele jaren is het een dynamisch nieuw centrum
van het culturele leven in Brussel.

11/03 & 18/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - HEILIG-KRUISPLEIN, 1050 BRUSSEL

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
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VOORMALIG PAPETERIES DE RUYSSCHER
Dit geheel van gebouwen werd in drie fases opgetrokken in de loop van de eerste helft van de
20ste eeuw voor 'Papeteries De Ruysscher', dat later 'Papeteries de Belgique' zal worden. De
eerste kern werd in 1905 in art-nouveaustijl gebouwd door architect E. Acker. Het gebouw van
drie niveaus heeft een ijzeren structuur en parementwerk van witte en rode geëmailleerde
baksteen, te zien in de friezen met geometrische motieven. Op de hoek ligt de art-decovleugel
die architect E. Dhuicque bouwde in 1924 en voltooide in 1927. Dit gebouw van vier niveaus
kreeg een betonnen structuur en parementwerk van gele baksteen, gecombineerd met witte
steen en blauwsteen. De ingang op de hoek heeft twee kolossale zuilen met een gesculpteerd
motief, lisenen en een fronton geaccentueerd met een typische bloemenfries. Binnen wacht een
zeshoekige inkomhal bekleed met polychroom keramiek met watermerkmotieven.

18/03 & 19/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - GROOT EILANDSTRAAT 35-39, 1000 BRUSSEL

RIEZ HERENHUIS
Dit herenhuis in art-decostijl dat in 1927 werd gebouwd door Jean-Baptiste Dewin in opdracht
van de industrieel Joachim Riez, wordt nu goed bewaard door de verzekeringsmaatschappij
CDA. De oorspronkelijke decoratie en meubelelementen van de firma De Coene in Kortrijk, met
wie de architect regelmatig samenwerkte, zijn er nog steeds. Tijdens het bezoek zal u de
inkomhal, de trappenhal en de ontvangstruimtes op de verdieping kunnen ontdekken, evenals
een keuken met oorspronkelijke decoraties. 

18/03 & 19/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - JUBELFEESTLAAN 86, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

TAVERNE ESPERANCE
In een rustig straatje, op een boogscheut afstand van de bruisende grote lanen en de
Nieuwstraat, ligt dit pas gerenoveerde herenhuis dat nog steeds mag uitpakken met een kamer
met lambriseringen in art-decostijl en een prachtige brasserie, een magische plek waar we je
uitnodigen even halt te houden. In 1930 toverde architect Léon Jean Joseph Govaerts een
eclectisch gebouw uit 1874 om tot een herenhuis en taverne in de meest pure art-decostijl. De
taverne behield grotendeels het meubilair uit die periode, met banken, bloembakken,
lambriseringen, lampen en de toog … Hier maak je een reis terug in de tijd!

18/03 & 19/03 - 35 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 1 FINISTERRAESTRAAT, 1000 BRUXELLES

NATIONALE BASILIEK VAN HET HEILIG HART
Dit bouwwerk stond al aan het begin van de 20ste eeuw op de planning van Leopold II. De
bouw van de basiliek zoals wij die nu kennen, werd echter pas in 1926 ondernomen door
architect Albert Van huffel. Omdat de werken niet echt opschoten, ging hij in 1930 in zee met
Paul Rome, die het bouwwerk voltooide in 1970. Dit gebouw met opmerkelijke volumes, de op
vier na grootste kerk ter wereld, is een heus manifest van de religieuze art deco. Het bezoek
omvat een toegang tot het panorama van de Basiliek, voor een uniek uitzicht over Brussel.

18/03 & 19/03 - 90 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 1 BASILIEKVOORPLEIN, 1083 GANSHOREN

https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance
https://www.bruxellesbavard.be/fr/visites-pour-individuels/176--1311--entre-la-courbe-et-la-ligne-le-coeur-de-saint-gilles-balance


WEEKEND 2  -  1 8  &  19  MAART PAGINA 27

VANDERVEKEN HUIS
Deze "Belle Epoque" villa met art-nouveau-elementen werd gebouwd in 1909 door architect Jos
Vanderveken en biedt ons een magnifieke blik op de Basiliek van het Heilig Hart. De villa werd
verfraaid met decors vervaardigd uit keramiek van de kunstfabriek Janssens. Deze laatsten
werden recent gerestaureerd.

18/03 & 19/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - HOGENBOSSTRAAT 38, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

DE BOELPAEPE HUIS
Dit kleine art-decohuis maakt deel uit van een ensemble van 5 huizen die gebouwd werden door
architect Emile De Boelpaepe voor de familie van Paul Koninck in de Kasterlindenstraat. De
façade is eerder bescheiden ontworpen, maar binnen kan u genieten van de rijke geschiedenis
met het originele meubilair dat eigendom geweest is van de grootouders van de huidige
eigenaar.

18/03 & 19/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - KASTERLINDENSTRAAT 49-51, 1082 SINT-AGATHA-
BERCHEM

DRAPS HUIS
Dit art deco-huis dat in 1931 gebouwd werd door en voor de Lakense architect Henri Draps
bevat nog een gedeelte van zijn oorspronkelijke interieur dat zorgvuldig wordt bewaard door
zijn huidige eigenaars: ramen, tegelvloeren, glas-in-loodramen, bepaalde meubelen, tapisserieën
en een muurdecoratie met florale inslag die de muren van de inkomhal en de keldertrap siert,
van op de benedenverdieping tot helemaal boven!

18/03 & 19/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS, ENGELS & DUITS - PRUDENT BOLSLAAN 47, 1020 LAKEN

GENEESKUNDIGE STICHTING KONINGIN ELISABETH
In 1926 richtte koningin Elisabeth van België een medisch onderzoeksinstituut op om
laboratoriumonderzoek en de samenwerking tussen onderzoekers en artsen te stimuleren. Het
art-decogebouw werd tussen 1927 en 1930 opgetrokken door architect Henry Lacoste, die vanaf
1929 samenwerkte met architect Lucien De Vestel, om er het nieuwe instituut onder te brengen.
Het parementwerk van de gevels in roodbruine baksteen is gesierd met kleurrijke friezen. De
gedecentreerde inkom van de Stichting leidt naar een grote hal en vijf hoge, dubbele ramen die
de bibliotheek verlichten, met het opschrift 'FONDATION REINE ELISABETH'. De indeling
omvat laboratoria, kantoren, een bibliotheek annex vergaderzaal en de directeurswoning. De
uitzonderlijke art-decoversiering binnen is nagenoeg intact gebleven.

18/03 & 19/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - JEAN JOSEPH CROCQLAAN 3, 1020 BRUSSEL
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BEGELEIDE WANDELINGEN

EEN VERHAAL VAN ART NOUVEAU EN ART DECO IN KROEGEN

BRUSSELS BABBELT - 17/03 - OM 18H30 - TE VOET - VOOR DE BEURS (BEURSPLEIN), 1000 BRUSSEL (2 DRANKEN
INBEGREPEN) - PRIJS: 24€ - DUUR : 2U30

KOEKELBERG EN JETTE: VAN ART NOUVEAU TOT ART DÉCO

PRO VELO - 18/03 - OM 14H00 - PER FIETS - HENRI VAN HUFFELPLAATS, 1081 BRUSSEL - PRIJS: 16€ - DUUR : 3U30

10h00 : À la découvert de l'Art Déco dans le nord de Bruxelles - ARAU - à pied - Devant les
grilles de l'entrée principale de la Basilique de Koekelberg (face au parc), 1081 Bruxelles -
12€ - durée : 2h00
14h00 : Victor Horta à vélo - Pro Velo - à vélo - Pro Velo, rue de Dublin 19, 1050 Bruxelles -
16€ - durée : 3h30
14h30 : L'Art Déco à Jette sur les traces de Loulou… - Bruxelles Bavard - à pied - Devant le
Musée René Magritte, rue Esseghem 135, 1090 Bruxelles - 12€ - durée : 2h30
14h30 : Au cœur de Bruxelles, l'Art nouveau séduit le client - Bruxelles Bavard - à pied -
Devant le Centre Belge de la Bande Dessinée, rue des Sables 23 - 12€ - durée : 2h30
19h00 : Les lieux de fêtes Art nouveau et Art déco - Arkadia - à pied - À l'extérieur du café
"Le Falstaff", rue Henri Maus 19, 1000 Bruxelles - 14€ - durée : 2h00

10h00 : Bruxelles "Fin de siècle" - ARAU - en tram - À l'angle de la rue du Lac et de la rue de
la Vallée, 1050 Bruxelles - 12€ - durée : 2h00
10h30 : Horta, Hankar et Cie - Bruxelles Bavard - à pied - Devant l'hôtel Tassel, rue Paul
Émile Janson 6, 1000 Bruxelles - 12€ - durée : 2h30
11h00 : Art nouveau au cœur de Bruxelles - Arkadia - à pied - Devant la Bourse de Bruxelles,
place de la Bourse, 1000 Bruxelles - 12€ - durée : 1h30
14h00 : Anderlecht : entre maison bourgeoise et cités-jardins - Pro Velo - à vélo - Square de
l'Aviation, 1070 Bruxelles - 16€ - durée : 3h30
14h00 : Art nouveau dans le Pentagone - Pro Velo - à vélo - Pro Velo, rue de Dublin 19, 1050
Bruxelles - 16€ - durée : 3h30
14h00 : L'avenue Franklin Roosevelt, un patrimoine architectural exceptionnel - Arkadia - à
pied - Solvay Brussels School, à l'angle de l'avenue Jeanne et de l'avenue Franklin Roosevelt,
1050 Bruxelles - 12€ - durée : 2h00
14h30 : A l'école de l'Art nouveau dans les Marolles - Bruxelles Bavard - à pied - Devant le
Palais de Justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles - 12€ - durée : 2h30

ER ZIJN OOK BEGELEIDE WANDELINGEN IN HET FRANS EN ENGELS:

FRANS :
Samedi 18 mars

Dimanche 19 mars
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18h00 : Quand les estaminets racontent l'Art nouveau et l'Art Déco - Bruxelles Bavard - à
pied - Devant la Bourse, place de la Bourse, 1000 Bruxelles (2 consommations incluses) - 24€
- durée : 2h30

10.15 am : Exploring Art Déco architecture in northern Brussels - ARAU - by foot - In front of
the main entrance gate to the Basilica, 1081 Brussels - 12€ - duration : 2.00
6.00 pm : Art Nouveau and Art Deco places of entertainment - Arkadia - by foot - Outside
"Le Falstaff" café, rue Henri Maus 19, 1000 Brussels - 14€  - duration : 02.00

ENGELS :
Saturday, March 18
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P R O G R A M M A

INTERIEUR BEZOEKEN

WEEKEND 3  -  25  &  26  MAART

STAD BRUSSEL, SCHAARBEEK, SINT-JOST-TEN-NODE, ETTERBEEK & SINT-
LAMBRECHTS-WOLUWE

Langbehn Huis
Autrique Huis
Gemeenteschool  n°1
Homem de Macédo Huis
Voormalig gebouw van de centrale 
administratie van de Regie voor Telegraaf 
en Telefoon (RTT)
Cohn-Donnay Herenhuis
Devalck Huis
Van Waesberghe Huis
Taelemans Huis
Quaker House

Saint-Cyr Huis
Strauven Huis
Aernaut Huis
Herrero Huis
Gemeenteschool n°13
Waxweiler Herenhuis
Overloop Huis
De Roy Huis
Cauchie Huis
Van Eetvelde Kantoor en Herenhuis
Voormalige Ateliers Colpaert

LANGBEHN HUIS
Dit brede bouwwerk met een symmetrische verdieping herbergt in feite twee huizen die met
elkaar zijn verbonden. Ze werden rond 1905 gebouwd naar de plannen van architect Jean Van
Hall. De architect eigende zich het grootste van beide delen toe. In het kleinste zou een
handelszaak komen. De hele decoratie in geometrische art nouveau is een mooi mix van
technieken en materialen, met glas-in-loodramen en smeedijzer tot motieven van libellen en
vlinders, blokstenen van roze zandsteen en een houten erker. Binnen vind je een indrukwekkend
aantal kamers. Het huis werd gerenoveerd en biedt nu plaats aan de activiteiten van de
Association Roger Langbehn pour l'éducation par les arts et le respect de la nature asbl. 

25/03 & 26/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 90-92 RENKINSTRAAT, 1030 SCHAARBEEK
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AUTRIQUE HUIS
Victor Horta bouwde het Autriquehuis in 1893. Het kondigde de art nouveau aan met zijn
structurele en decoratieve vernieuwingen. Het huis werd prachtig gerestaureerd en gesierd met
een scenografie van de hand van François Schuiten en Benoît Peeters. Op dit moment
presenteert het Autriquehuis de tentoonstelling "Ateliers disparus. En leurs maisons les artisans".

25/03 & 26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 266 HAACHTSESTEENWEG, 1030 SCHAERBEEK

GEMEENTESCHOOL N°1
De grote bouwer van openbare scholen Henri Jacobs bouwde dit complex in 1907. Het mag
uitpakken met enkele van de mooiste voorbeelden van de schoolarchitectuur in art-nouveaustijl.
U kan er trouwens prachtige sgraffito's van Privat Livemont bewonderen.

25/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 229 JOSAFATSTRAAT, 1030 SCHAARBEEK

HOMEM DE MACÉDO HUIS
Dit huis werd oorspronkelijk gebouwd voor Homem de Macédo, ambassadeur van Portugal. Het
onderscheidt zich met een opmerkelijke art-decostijl. De gevel van witte steen en wit en
lichtblauw gelakte stenen, in 1927 gedateerd en getekend door architect E. Vanlerberghe, kreeg
een trapeziumvormig erkerraam en een loggia met een smeedijzeren reling. De uitstekende
kroonlijst en gestileerde bloemenmotieven verrijken de decoratie. De binnenruimtes zijn fijn
bewerkt met hoogwaardige materialen, hetzij in de geest van de art deco (inkomhal,
trappenhuis), hetzij in een meer traditionele stijl (bel-etage), om de ruimtes te voorzien van het
comfort en de sfeer van het burgerlijke leven in Brussel tijdens het interbellum.

25/03 & 26/03 - 35 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - PAUL DESCHANELLAAN 20, 1030 BRUSSEL

VOORMALIG GEBOUW VAN DE CENTRALE ADMINISTRATIE VAN DE REGIE VOOR
TELEGRAAF EN TELEFOON (RTT)

Dit gebouw werd oorspronkelijk opgetrokken in 1936-7, in opdracht van de Belgische Staat, om
er de Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT) in onder te brengen. In 1946 kwam er een
modernistische uitbouw bij. Dit grootschalige complex is van de hand van architect Michel Polak
en zijn zonen Jean en André Polak. De benedenverdieping is waarschijnlijk het best bewaarde
deel van het gebouw, met een monumentale ingang die wordt bekroond door geometrische bas-
reliëfs. Via het hoofdtrappenhuis loopt de rondleiding door enkele kantoren op de eerste en
derde verdieping. Ze zijn helemaal in de stijl van die tijd gebleven.

25/03 & 26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS, ENGELS & DUITS - 44 PALEIZENSTRAAT, 1030 SCHAERBEEK
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COHN-DONNAY HERENHUIS
In 1904 krijgt de architect Paul Hamesse, de vroegere medewerker van Paul Hankar, de
opdracht van de familie Cohn-Donnay om dit gebouw uit 1830 te transformeren en herin te
richten. Hij wijzigt de neoclassicistische façade door een bow-window in geometrische stijl toe te
voegen. In het interieur mengt de architect de verschillende tendensen van de art nouveau. We
vinden geleende elementen terug van de school van Glasgow, de Weense Secession en
verschillende motieven die we reeds art deco kunnen noemen. Vandaag is dit het café-
restaurant "De Ultieme Hallucinatie". De decors in het huis zijn grotendeels bewaard gebleven.

25/03 & 26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - KONINGSSTRAAT 316, 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE

DEVALCK HUIS
In 1900 bouwde architect Gaspard Devalck voor zijn moeder een huis waarin hij eveneens zijn
architectenbureau zou onderbrengen. De gevel in witte steen kreeg prachtige glas-in-loodramen.
De eerste verdieping werd gesierd met een houten erker die op zijn beurt een glas-in-loodraam
met een landelijk motief kreeg. De bel-etage bestaat binnen uit kamers die werden gesierd met
lambriseringen en keramiektegels.

25/03 & 26/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - ANDRÉ VAN HASSELTSTRAAT 32, 1030 SCHAARBEEK

VAN WAESBERGHE HUIS
Architect Armand Van Waesberghe bouwde dit huis in 1898 en liet zich daarbij meermaals
inspireren door de art nouveau. De asymmetrische gevel van lichte bakstenen met blauwsteen
en strepen van rode baksteen werd afgewerkt met relingen in gesmeed plat ijzer met art-
nouveaulijnen. Binnen treffen we een gezellige sfeer aan, met art-nouveau-elementen zoals het
begin van de trap op de gelijkvloerse verdieping en de gestileerde bloemmotieven in de
eetkamer achteraan.

25/03 & 26/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 19 GUTENBERGSQUARE, 1000 BRUSSEL

TAELEMANS HUIS
In 1901 tekende Victor Taelemans wat later zijn woonhuis en kantoor zou worden, een bijzonder
herenhuis in art-nouveaustijl. Voor dit hoekhuis haalde hij zijn inspiratie bij het hotel Otlet dat
een aantal jaar daarvoor was gebouwd door Octave Van Rysselberghe. Het erg gevarieerde
interieur brengt elementen samen uit de art nouveau, decoraties met invloeden uit de Vlaamse
renaissance en herinterpretaties van art-nouveaumotieven door de huidige eigenaars.

25/03 & 26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - FILIPS DE GOEDESTRAAT 70, 1000 BRUSSEL
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QUAKER HOUSE
De gevel van dit huis in cottagestijl met interieurs geïnspireerd door de art nouveau, in 1899
gebouwd door George Hobé, heeft centraal een erkerraam dat het licht laat schijnen op een
elegant interieur met prachtig houtwerk en al even mooie glas-in-loodramen. Interessant weetje:
deze architect, zoon van een meubelmaker, wijdde het eerste deel van zijn carrière aan
meubilair en was een van de eerste Belgische ontwerpers van art-nouveaumeubels.

25/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 50 AMBIORIXSQUARE, 1000 BRUSSEL

SAINT-CYR HUIS
Op nummer 11 van de Ambiorixsquare staat het privéhuis van de schilder Leonard de Saint-Cyr.
Het is misschien wel het bekendste of tenminste het meest extravagante voorbeeld van de art
nouveau in onze stad Brussel. De façade is nog niet zo lang geleden gerestaureerd en de
verschillende bezettingen van het huis hebben op het interieur een effect gehad. Zijn nieuwe
eigenaar heeft beslist om aan dit meesterwerk een nieuw leven te geven. Met het behoud van
de ziel van het huis en zijn geschiedenis in het achterhoofd, hebben de restaurateurs zich
ingespannen om een samenhang te recreëren gebaseerd op de meest complete studie van het
gebouw. Voor het eerst sinds het einde van de werken, heeft het BANAD Festival het genoegen
u uit te nodigen voor een exclusieve herontdekking van deze iconische locatie van architect
Gustave Strauven.

25/03 &E 26/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - SUPPLEMENT VAN 5 EUROS PER PERSOON - 11 SQUARE
AMBIORIX, 1000 BRUSSEL

STRAUVEN HUIS
Gustave Strauven blonk uit in de kunst om smalle huizen, in een vaak exuberante art-
nouveaustijl, te bouwen op onregelmatige stukken grond. In 1902 bouwde hij een van zijn eigen
woningen op een in een stompe hoek gebogen stuk grond van amper 3,75 meter breed! De
binnenruimtes liggen aan weerszijden van een trappenhuis dat de hoek van het terrein inpalmt.
Bezoekers zullen vooral door de eigenaars worden ontvangen.

25/03 & 26/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDS, ENGELS & DUITS - 28 LUTHERSTRAAT, 1000 BRUSSEL

AERNAUT HUIS
Deze modernistische woning, in 1932 door de architect Paul Aernaut werd gebouwd, is
karakteristiek voor de stijl die zich in dat tijdperk ontwikkelt: een architectonische soberheid die
ontstaat door de opbouw van verschillende modules. Het is een stijl die kan worden
teruggevonden in een aantal bouwwerken in de naburige gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

25/03 & 26/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - AUGUSTE REYERSLAAN 59, 1030 BRUSSEL
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GEMEENTESCHOOL N°13
Henri Jacobs ontwierp hier een functioneel scholencomplex met toch veel oog voor detail, zoals
vaak het geval is in art-nouveaugebouwen. De eerste gebouwen werden ingewijd in 1913 en de
volgende in 1922. Het complex wordt omgeven door huizen en heeft veelkleurige gevels, het
resultaat van de combinatie van blauwe steen en rode en gele bakstenen. Privat Livemont en
Maurice Langaskens mochten de grote, overdekte speelplaatsen decoreren. Het gebouw
herbergt een beurs voor art-nouveau- en art-decovoorwerpen en een beurs voor
erfgoedrestaurateurs.

26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - DEZE TOUR IS TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKTE MOBILITEIT. GELIEVE TIJDENS UW RESERVERING AAN TE GEVEN OF U MET EEN ROLSTOEL KOMT EN
BEGELEIDT - 103 ROODEBEEKLAAN, 1030 SCHAARBEEK

WAXWEILER HERENHUIS
Architecten Constant Bosmans en Henri Vandeveld bouwden dit op de art nouveau
geïnspireerde herenhuis in 1907 voor Émile Waxweiler, Belgisch ingenieur, professor aan de
Université Libre de Bruxelles en de eerste directeur van het Solvay Instituut voor Sociologie. In
1908 kreeg het huis geveldecoraties (reliëfs, glas-in-loodramen, roosters). Het interieur werd in
geometrische art-nouveaustijl ingericht door architect Léon Sneyers. De binnenruimtes zijn sterk
beïnvloed door de Wiener Secession. De overwelfde vestibule leidt naar de grote, langwerpige
en overwelfde hal met afgeronde hoeken. Een tweede, loodrecht erop staande hal biedt plaats
aan de trap naar de eerste verdieping, met een smeedijzeren leuning. De bibliotheek in de salon
heeft nog steeds haar originele boekenrekken. Het salon geeft uit op de eetkamer met haar
bepleisterd plafond met hollijsten.

25/03 & 26/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - VERGOTEPLEIN 33, 1030 BRUSSEL

HERRERO HUIS
Een werk dat in 1924 door een onbekende architect werd gebouwd voor een Spaanse dame die
hier duidelijke verwijzingen naar de architectuur en decoratie van haar land wou terugzien.
Achter een sobere gevel schuilt een verrassend interieur, georganiseerd rond een patio met een
overkapping van gekleurd glas, versierd met keramiek en bezield door een fonteintje. Talloze
structurele en decoratieve details verwijzen naar de Spaanse stijl en de art deco. Bezoek onder
leiding van de eigenaars.

25/03 & 26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - 11 OPAALLAAN, 1030 SCHAERBEEK 
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CAUCHIE HUIS
Dit huis-atelier dat Paul Cauchie voor zichzelf bouwde, is een van de meest originele werken van
de Brusselse art nouveau. Bijna de hele gevel en sommige binnenmuren zijn bekleed met
sgraffito's. Het met afbraak bedreigde huis werd in 1975 geklasseerd en dankzij de huidige
eigenaars gerestaureerd. De restauratie van de sgraffito's, in een tijd waarin men amper nog
met die techniek vertrouwd was, vormde een model.

25/03 & 26/03 - 45 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - RUE DES FRANCS 5, 1040 ETTERBEEK

OVERLOOP HUIS
Dit huis werd in 1930 in art-decostijl gebouwd door de architect Antoine Courtens. Met zijn
trapezoïdale houten erker, fijn versierde kroonlijst en gebogen arduinen portiek valt het meteen
op tussen zijn buren in de Prekelindenlaan. Het huis behield een deel van zijn oorspronkelijke
decoratie, die de huidige eigenaars zorgvuldig beschermden (houtwerk, glas-in-loodramen,
marmeren schouw, …), en heeft nog meubels en lampen uit die tijd.

25/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - PREKELINDENLAAN 158, 1200 BRUSSEL

DE ROY HUIS
Gelegen in de wijk Linthout in Sint-Lambrechts-Woluwe, werd dit Art Deco huis in 1929 gebouwd
door de architect Fernand De Roy. De rode bakstenen gevel wordt gemarkeerd door twee
loggia's, waarvan de ramen met roedenverdeling en de smeedijzeren borstweringen bewaard
zijn gebleven. Binnen baden de monumentale trap en de badkamers in het licht van
geometrisch gevormde glazen dakramen.

26/03 - 30 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - ALBERT JONNARTLAAN 14, 1200 BRUSSEL

VAN EETVELDE HERENHUIS
Victor Horta bouwde dit meesterwerk tussen 1895 en 1897 voor Edmond van Eetvelde,
raadgever van Leopold II, secretaris-generaal van Kongo-Vrijstaat. Het ligt rond een
lichtschacht getooid met een schitterende glazen overkapping met een delicate metalen
structuur. Dit verschillende keren verruimd herenhuis en zijn bijgebouwen vatten de evolutie van
Victor Horta's stijl perfect samen. Merk op dat de koepel tijdens het bezoek in aanbouw zal zijn.

(BEHOUDENS) - 26/03 - 50 MIN - FRANS, NEDERLANDS & ENGELS - MERK OP DAT DE KOEPEL TIJDENS HET BEZOEK
IN AANBOUW ZAL ZIJN - PALMERSTONLAAN 4, 1000 BRUSSEL
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VOORMALIGE ATELIERS COLPAERT
De voormalige ateliers van schilder-glasblazer Florent-Prosper Colpaert, in art deco stijl, werden
in 1929 gebouwd door architect Adolphe Deboodt. Het geheel werd aan het begin van de jaren
1990 gerenoveerd en gemoderniseerd door architecten De Smet en Whalley. Het
indrukwekkende trappenhuis onder een lichtkoepeltje brengt u naar de woning van de
glasblazer op de eerste verdieping. Er zijn nog talloze oorspronkelijke elementen te bewonderen,
zoals meubels van architect Albert Van Huffel, glas-in-loodramen en ijzerbeslag. Vandaag is het
kantoor van architecten Pierre Accarain en Marc Bouillot er ondergebracht.

25/03 & 26/03 - 40 MIN - FRANS, NEDERLANDAIS & ENGELS - MONROSELAAN 33-35, 1030 SCHAARBEEK

BEGELEIDE WANDELINGEN

HENRI JACOBS - ART NOUVEAU VOOR IEDEREEN

PRO VELO - 25/03 - À 13U30 - PER FIETS - PRO VELO, DUBLINSTRAAT 19, 1050 BRUSSEL - PRIJS: 16€ - DUUR : 3U30

ART DÉCO EN MODERNISME IN SINT-PIETERS-WOLUWE

BRUSSEL BABBELT - 25/03 - À 14U30 - TE VOET - SQUARE LÉOPOLD II, TEGENOVER 222 TERVURENLAAN, 1150
BRUSSEL - PRIJS: 12 € - DUUR: 2U30

10h00 : Art nouveau et Art Déco à Schaerbeek - ARAU - à pied - Au croisement de la
chaussée de Haecht et de l'avenue Louis Bertrand, 1030 Bruxelles - 12€ - durée : 2h00
10h30 : L'Art Déco et le modernisme à Woluwe-Si-Plaisante - Bruxelles Bavard - à pied -
Square Léopold II, en face du 222 avenue de Tervueren, 1150 Bruxelles - 12€ - durée : 2h30
14h00 : Art nouveau à Schaerbeek et dans les squares - Pro Velo - à vélo - Pro Velo, rue de
Dublin 19, 1050 Bruxelles - 16€ - durée : 3h30
14h00 : L'avenue Louis Bertrand et l'Art nouveau - Arkadia - à pied - Devant l'église Saint-
Servais, au croisement de la chaussée d'Haecht et de l'avenue Louis Bertrand, 1030 Bruxelles
- 12€ - durée : 1h30
14h30 : Les années 20-30 à Schaerbeek: dites-les avec des fleurs… - Bruxelles Bavard - à pied
- Au pied du Mât de Lalaing, croisement avenue Paul Deschanel et avenue Louis Bertrand,
1030 Bruxelles - 12€ - durée : 2h30
18h00 : Quand les estaminets racontent l'Art nouveau et l'Art Déco - Bruxelles Bavard - à
pied - Devant la Bourse, place de la Bourse, 1000 Bruxelles (2 consommations incluses) - 24€
- durée : 2h30

ER ZIJN OOK BEGELEIDE WANDELINGEN IN HET FRANS EN ENGELS:

FRANS :
Samedi 25 mars

https://www.provelo.org/nl/individual_tour/art-nouveau-in-elsene-en-sint-gillis
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10h00 : Art nouveau et "Style Congo" - ARAU - à pied - À l'angle du square Marie-Louise et
de la rue Ortélius, 1000 Bruxelles - 12€ - durée : 2h00
10h30 : Les derniers feux de l'Art nouveau - Bruxelles Bavard - à pied - A l'entrée de la
station de prémétro Georges Henri, côté avenue des Rogations, 1200 Bruxelles - 12€ - durée :
2h30
11h00 : Mon plaisir, l'Art nouveau - Arkadia - à pied - Cage aux Ours, place Eugène
Verboekhoven, à l'angle de l'avenue Princesse Elisabeth, 1030 Bruxelles - 12€ - durée : 2h00
14h00 : Gustave Strauven - le virtuose de l'Art nouveau - Pro Velo - à vélo - Pro Velo, rue de
Dublin 19, 1050 Bruxelles - 16€ - durée : 3h30
14h30 : Le quartier des Squares: là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme… - Bruxelles
Bavard - à pied - Rue Archimède 1, côté rond-point Schuman, 1000 Bruxelles - 12€ - durée :
2h30

10.15 am : Art nouveau et Art Deco in Schaerbeek - ARAU - by foot - At the corner of
chaussée de Haecht and avenue Louis Bertrand, 1030 Brussels - 12 € - duration : 2.00
8.30 pm : Taverns that tell the splendour of Art Nouveau and Art Deco - Arkadia - by foot -
in front of the Stock Exchange, Place la Bourse, 1000 Brussels - 24 € (tastings included) -
duration : 02.30

1.30 pm : Art nouveau in Schaerbeek and the Squares - Pro Velo - by bike - Pro Velo, rue de
Dublin 19, 1050 Brussels - 16 € - duration : 3.30

Dimanche 26 mars

ENGELS :
Saturday, March 25

Sunday, March 26
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E X P L O R E . B R U S S E L S

Explore.Brussels is een netwerk van organisaties die kwaliteitsvolle geleide bezoeken in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbieden.
Het werd opgericht in 1994 en werd een vzw in 2015. Het groepeert de organisaties ARAU,
Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo.
La Fonderie (2020) en Korei (2021) komen het netwerk versterken als partnerorganisatie.
Het netwerk centraliseert een divers en samenhangend aanbod dat bezoekers zonder
meerkost laat kennismaken met talloze thema's voor geleide bezoeken, waardoor concurrentie
tussen zijn leden wordt voorkomen.
Ze streven allemaal één missie na: het materiële en immateriële erfgoed van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in de kijker zetten.
Explore.Brussels ontwikkelt ook, samen met zijn leden, grootschalige events voor geleide
interieurbezoeken die het alleen nooit tot stand zou kunnen brengen. Het bekendste event is
het Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival.
Explore.Brussels is de specialist op het vlak van art nouveau en art deco erfgoed in Brussel en
effende ook het pad voor de opwaardering van het neoklassiek erfgoed. We werken daarom
ook andere projecten rond deze thema's uit.

THEMA'S
Naast art nouveau, art deco en neoklassieke kunst beslaat het aanbod geleide bezoeken van
het platform diverse thema's zoals groene ruimten, kunst, stripverhalen, gastronomie, folklore,
geschiedenis, erfgoed en Europa. Kortom, een waaier aan mogelijkheden, van klassiekers
zoals de Grote Markt, bier en chocolade tot uitzonderlijke, onverwachte en miskende pareltjes.
Goed voor meer dan 500 thema's!
Het aanbod voor individuele bezoekers is het hele jaar beschikbaar en de bezoeken worden
georganiseerd in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
De bezoeken verlopen te voet, met de fiets, met de bus of de boot.
Alle bezoeken kunnen worden georganiseerd voor groepen, en dat het hele jaar door en in
heel wat talen.

https://arau.org/fr
https://arkadia.be/nl
http://www.bruxellesbavard.be/nl/home
https://www.provelo.org/nl
https://www.lafonderie.be/nl/
https://korei.be/
https://www.banad.brussels/nl/
http://www.explore.brussels/
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EVENEMENTEN EN PROJECTEN
Centraal in de events die Explore.Brussels organiseert, staan geleide bezoeken aan
opmerkelijke interieurs die gewoonlijk gesloten zijn voor het publiek.
Daarrond worden, dankzij de samenwerking met talloze partners, activiteiten georganiseerd
die ook het architecturaal erfgoed in de kijker zetten. Zo zijn er onder meer tentoonstellingen,
conferenties, geleide parcoursen, concerten, thema-avonden en activiteiten voor gezinnen.
Het Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival brengt ieder jaar in maart hulde
aan deze twee architecturale stijlen.
De Brussels Biennial – Neoclassic (BBN) buigt zich over deze architecturale stijl van eind 18de
eeuw tot begin 19de eeuw en over de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Gewest, met
vele principes die ook nu nog worden toegepast.
De Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) bekijkt deze architecturale stijl die zich
uitstrekt van 1840 tot aan het modernisme, inclusief de art nouveau periode.
Het programma van de bezoeken aan herenhuizen omvat geleide bezoeken aan een selectie
art nouveau adressen, en dat iedere eerste zaterdag van de maand voor individuele
bezoekers en op vraag het hele jaar door voor groepen.
Naast die evenementen rond geleide bezoeken organiseert Explore.Brussels ook de cyclus
gidsenopleidingen, de Eigenaarsclub en de club van de Vrienden van Explore.Brussels. We
bieden ook een art nouveau wandelkaart aan.

De aangesloten organisaties die deel uitmaken van Explore.Brussels zijn:

ARAU
Het Atelier de Recherche et d'Action Urbaines is een groep bewoners die zich organiseert in
de vorm van een vzw. Het analyseert openbare en private stadsplanningsprojecten en wil die
verbeteren met het oog op meer verstedelijking, meer woningen, meer functionele en sociale
diversiteit, meer plaats voor actieve bewoners in de openbare ruimte. Wij willen de stad
promoten als een vrijwillige levensplaats.
www.arau.org

Arkadia
Sinds 1983 onderzoekt Arkadia de rijkdom van het Belgische en Brusselse erfgoed en
ontwikkelt het een groot aantal culturele projecten, vooral in Brussel. De thematieken variëren
van architectuur en stedenbouw tot cultuur, beeldende kunst en ideologie van de
middeleeuwen tot vandaag. De stad en haar architecturale ontwikkelingen zien en begrijpen,
artistieke creaties benaderen en betekenis geven, dit zijn de activiteiten die we met het
publiek willen delen. Als specialisten in bouwkundig erfgoed en hedendaagse kunst
(her)ontdekken we de stad door middel van rondleidingen en conferenties in verschillende
talen. We ontwikkelen daarbij als het ware een pedagogie van de blik, omdat we ervan
overtuigd zijn dat het zien en begrijpen van je stad helpt om ze te bewaren en te verdedigen. 
www.arkadia.be

https://www.banad.brussels/nl/
https://explore.brussels/nl/onze-projecten/brussels-biennale-neoclassic
https://explore.brussels/nl/bbea
https://explore.brussels/nl/onze-projecten/herenhuizen
https://explore.brussels/nl/onze-projecten/opleiding-van-gidsen
https://explore.brussels/nl/over-ons/de-eigenaarsclub
https://explore.brussels/nl/over-ons/de-vriendenclub
http://www.explore.brussels/
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Brussel Babbelt
Brussel Babbelt: een onweerstaanbare uitnodiging om Brussel te ontdekken en de stad graag
te zien… Met een Babbelgids beleef je alles van Brussel: van de Grote Markt tot de Art
Nouveau, van chocolade tot bier, van Bruegel tot stripverhaal… Nog nooit in Brussel geweest ?
Met de bus of te voet laten we u in een paar uurtjes zien wat zo typisch is aan deze stad. Van
de bekendste monumenten tot de Brusselse "Art de vivre". U denkt Brussel al te kennen ? Laat
u verassen door onze themawandelingen (meer dan 100 !). Organiseert u een event ? Uw
groepen zullen dan zeker ook onze degustatiewandelingen en "walking dinners" smaken. Sinds
1983 : goed gebekt, ervaren en enthousiast.
www.bruxellesbavard.be

Pro Velo
Pro Velo Pro Velo is een vereniging die in 1992 het licht zag. Ze wil het gebruik van de fiets
vergemakkelijken en versterken om zo bij te dragen tot een betere levenskwaliteit. In dit
opzicht biedt Pro Velo in Brussel én Wallonië geleide fietstochten aan, op aanvraag maar ook
het hele jaar door op vastgelegde data. De tochten verlopen op een gematigd tempo en zijn
maximaal 25 km lang om ze voor iedereen toegankelijk te houden. De bedoeling is dus om
Brussel op een originele, gemoedelijke en toffe manier te ontdekken waarbij de talrijke
voordelen van de fiets als vervoersmiddel in de stad worden belicht … en dit alles natuurlijk
onder begeleiding van professionele gidsen met passie! Met de fiets ontdekt u de stad op een
unieke manier. Het is overigens de beste optie om de contrasten tussen de verschillende
wijken van het Gewest écht te begrijpen en te voelen. De fietstochten worden georganiseerd
rond een brede waaier aan thema's: de highlights, culturele diversiteit, Brusselse lifestyle,
groene zones, art nouveau, bier en gastronomie, … noem maar op!
www.provelo.org

http://www.bruxellesbavard.be/
http://www.provelo.org/
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P R A K T I S C H E  
I N F O R M A T I E

TARIEVEN

De prijs per bezoek wordt verminderd als u meer rondleidingen boekt. Verminderd tarief
(-50%) voor studenten jonger dan 26 jaar, voor studenten van de VUB en de ULB, houders
van de Cultuurkaart van de ULB, voor mensen met beperkte mobiliteit en werkzoekenden.
Voor bepaalde locaties moet een vast supplement worden betaald dat geldt voor alle types
van bezoekers. Kinderen onder de 12 jaar: gratis. Artikel 27: € 1,25. 

Prijs per bezoek en per persoon
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INFORMATIE, PROGRAMMA & RESERVERINGEN

Opening reservaties voor individuen met à la carte keuzes op 07/02 om 14u.
www.banad.brussels
info@explore.brussels
+32 (0)2 319 50 01

PERS BANAD I BE CULTURE
General Manager: Séverine Provost
Project Coordinator: Florien Dooms
florien@beculture.be - 0494 87 71 09
+32 2 644 61 91 - www.beculture.be

http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
http://www.banad.brussels/
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P A R T N E R S
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art nouveau

La Région de Bruxelles-Capitale soutient le BANAD Festival
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt het BANAD Festival



Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een prachtig Art Nouveau en Art Deco erfgoed en het
is essentieel dat dit erfgoed in al zijn diversiteit toegankelijk is voor het grote publiek. Daarom
steunt het Gewest het Banad Festival 2023, dat dit erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest toegankelijk wil maken. Het Banad Festival wordt ondersteund door Equal.brussels om
activiteiten aan te bieden die volledig toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, of het
nu gaat om bezoeken die toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit, in gebarentaal
of in audiobeschrijving. 

Kunst en cultuur zijn vectoren van emancipatie in onze samenleving, zij mogen niet het
voorrecht van enkelen blijven, maar moeten meer openstaan voor mensen met een handicap.
Het Gewest steunt het Banad-festival. 

Het Gewest wil ervoor zorgen dat alle mensen met een handicap actief kunnen deelnemen aan
de samenleving. Daarom heeft zij afgelopen december het eerste Brusselse plan voor de
integratie van het handteren in het overheidsbeleid goedgekeurd. Dit plan omvat 44 concrete
acties om Brussel inclusiever en toegankelijker te maken, waaronder toegang tot kunst en
cultuur.

Het Gewest feliciteert Explore.Brussels van harte omdat het zijn festival zo inclusief en
toegankelijk maakt, evenals de teams die aan dit evenement werken, en omdat iedereen kan
genieten van de artistieke en culturele rijkdom van onze regio.
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De Nationale Loterij is meer dan spelen.

Vele spelers nemen voor een klein bedrag deel aan een spel van de
Nationale Loterij.Je maakt kans om te winnen én helpt met je inzet
ontelbare initiatieven in de samenleving. Dankzij alle spelers kunnen wij
en vele andere genieten van noodzakelijke financiële steun.Jaarlijks kan
er dankzij het unieke model van de Nationale Loterij 200 miljoen euro
geïnvesteerd worden in maatschappelijke projecten en verenigingen die
het verschil maken op humanitair, sociaal, sportief, cultureel en
wetenschappelijk vlak. Spelen is ook helpen en daarom is de Nationale
Loterij veel meer dan spelen. Jij speelt toch ook?

#meerdanspelen #nationaleloterij #jijspeelttochook #proudpartner

Jannie Haek
Gedelegeerd bestuurder 
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Dit jaar, 2023, viert Brussel het genie van zijn grote scheppers van de Art Nouveau. Onder de
festiviteiten zal het BANAD Festival ook, voor de zevende keer, de taak op zich nemen om in
Brussel een grote artistieke beweging te promoten, vrij geïnspireerd door de natuur en gericht
op het thema Vrouwen. De stad Brussel is er trots op dit festival te steunen, dat een eerbetoon
is aan haar uitzonderlijke erfgoed dat voortkomt uit de sociale strijd van de 19e eeuw. In een tijd
waarin de ongelijkheid toeneemt en vrouwen nog steeds moeite hebben om hun stem te laten
horen, bieden Art Nouveau en Art Deco ons een echt universum dat idealiter binnen ieders
bereik ligt en de barrières tussen grote en kleine kunsten, kunst en ambacht, man en vrouw
doorbreken. Opnieuw wordt meer dan een derde van het programma van het BANAD Festival
in de stad Brussel opgevoerd, wat het belang en de plaats van deze artistieke beweging in onze
regio aantoont.

Delphine Houba
Schepen van Cultuur, Toerisme, Grote Evenementen en Gemeentelijk Materiaal
Stad Brussel
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Brussel is een stad met duizend facetten, en de architectuur zal mij
niet tegenspreken. Brussel heeft een grote verscheidenheid aan
stijlen, wat een troef is voor zowel nationale als internationale
bezoekers.  
De Art Nouveau is een kunststroming van grote bekendheid die
een internationale impact heeft gehad op alle Europese landen. De
stijl beperkt zich niet tot de architectuur, maar heeft ook invloed
gehad op vele andere gebieden, zoals interieurdecoratie, design,
beeldende kunst en mode, wat een internationale impact heeft
gehad. 
In 1893 werd in Brussel het Hotel Tassel ingehuldigd, een iconisch
gebouw van Victor Horta en het eerste 'Art Nouveau'-gebouw. Dit
was een beweging die, naast haar architecturale en decoratieve
aspecten, vooral ideologisch was. 
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Brussel telt ruim duizend Art Nouveau-gebouwen en meer dan 200 daarvan zijn beschermd als
historisch monument, hetzij individueel, hetzij in groep. 

Je wandelt, bust of fietst elke dag door de stad en je denkt dat je de stad op je duimpje kent.
En dan hebben we het nog niet eens over de architectonische verrassingen die de hoofdstad
voor ons in petto heeft als we door haar lanen lopen. Wat als we nu eens de tijd zouden nemen
om omhoog te kijken naar de gevels die we dagelijks passeren of om hun deuren open te duwen
om te ontdekken wat er achter hun voorgevel schuilgaat? Om hun geschiedenis te begrijpen en
hun stijl te ontcijferen? Dankzij BANAD kunt u plaatsen ontdekken die gewoonlijk voor het
publiek gesloten zijn.

Patrick Bontinck
CEO visit.brussels


