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 by Ymblanter   

BOZAR - Paleis Voor Schone

Kunsten 

"Kunst en concerten in een Gebouw van Victor

Horta"

Gebouwd in 1928 door architect Victor Horta verenigt dit gebouw,

gelegen dicht bij het Koninklijk Paleis, alle Schone Kunsten: plastische

kunsten, muziek, toneel, literatuur, ballet en ook tal van tijdelijke

tentoonstellingen vinden hier plaats. In de wereldberoemde Henry Le

Boeuf-zaal, een concertzaal met een magnifieke akoestiek, werden al vele

finales van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd gehouden, en in

de kelders is er het prachtige filmmuseum. Er zijn 15 verenigingen

aangesloten bij het Paleis voor Schone Kunsten, waaronder de Stichting

Europalia en het Festival van Vlaanderen. Deze verenigingen verzorgen

bijna constant de programmering. In Brussel worden onnoemelijk veel

culturele evenementen georganiseerd en dit gebouw kan gerust een van

de trekpleisters voor cultuurliefhebbers genoemd worden. Voor

ticketverkoop en programmeringen gelieve de website te raadplegen.

 +32 2 507 8200  www.bozar.be/  Rue Ravenstein 23, Brussel

 by dalbera   

Théâtre de la Clarencière 

"Theater & More"

Théâtre de la Clarencière was founded by local performance arts

aficionados making for a unique experience for visitors. It hosts not only

plays, but poetry recitals, conferences and more. Their varied schedule for

the season can be found on their website, so check out what they have in

store!

 +32 2 640 46 70  www.laclarenciere.be/  Rue du Belvédère 20, Brussel

 by EmDee   

De Munt 

"Opera van Wereldformaat"

Reeds 300 jaar bestaat dit prachtige huis van cultuur. Sinds Gerard

Mortier in 1981 directeur werd (nu is hij intendant van de Salzburger

Festspiele), staat de Koninklijke Munstschouwburg terug op de

wereldkaart. Zijn opvolger Bernard Foccroule (ook een fabuleus organist)

heeft De Munt bevestigd als een van de spannendste operahuizen ter

wereld. Hier is opera totaalspektakel. In de boekhandel kunt u niet alleen

terecht voor boeken maar ook voor cd's en cd-roms.

 +32 2 229 1211 (Box Office)  www.lamonnaie.be/  info@lamonnaie.be  rue Léopold 23, Brussel
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 by machiavelliBE   

KVS 

"Beste Toneelgezelschap van België"

Als u door de stad wandelt, komt u wellicht de Koninklijke Vlaamse

Schouwburg (KVS) tegen, een mooi en statig 19de-eeuws theater. Terwijl

deze basis nu grondig wordt opgeknapt, is het theatergezelschap tijdelijk

verhuisd naar Molenbeek. De KVS verblijft daar een tijdje in De Bottelarij,

een oud industrieel pand waar ooit gueuze van het merk Belle-Vue werd

gebotteld. Onder leiding van regisseur Franz Marijnen is dit gezelschap

uitgegroeid tot een van de beste van het land. Voor de programmatie en

reservaties raadpleegt u het beste de website.

 +32 2 210 1112  www.kvs.be/  info@kvs.be  Lakensestraat 146, Brussel

 by Kryziz Bonny   

La Chocolaterie 

"Multifaceted Venue"

La Chocolaterie is a multifaceted entertainment venue offering everything

from concerts to theatrical performances to yoga classes. The bar area is a

hip hangout where you can enjoy a drink and watch live music being

played. There's a large open area that's perfect for yoga classes and

conferences. There's no limit to what can be done in this venue, so check

out there website to find out more.

 +32 2 256 0334  www.la-chocolaterie.be/  Rue Van Malderstraat 27, Brussel

 by Mcfim   

WIELS - Contemporary Art Centre 

"A Thriving Arts Hub"

A well-known art institution, the WIELS - Contemporary Art Centre is a

treasure trove for art admirers. Spread across four floors, the center

features artworks of local as well as internationally renowned artists

encompassing various mediums of visual arts. Adding to the exhibitions of

contemporary artworks, the center also organizes workshops for budding

artists of all age groups. Apart from art exhibits, the center also hosts film

screenings, concerts, lectures and other events regularly.

 +32 2 340 0053  www.wiels.org/  Avenue Van Volxemlaan 354, Brussel

 by Esparta   

Comédie Claude Volter 

"Local Theater"

Comédie Claude Volter was founded by Belgian actor and theater

director, Claude Volter. Here, you'll find a number of different types of

productions every season, some comedic and some not. Ticket prices are

wallet-friendly, especially for students and groups, so it's a great way to

see a wonderful production on a budget.

 +32 2 762 09 63  www.comedievolter.be/  Avenue des Frères Legrain 98, Brussel

 by rkeefer   

Auditorium Jacques Brel 

"Grote, Schitterende Locatie"

Schitterend na de renovatie en volledig uitgerust met moderne

technologie, het Auditorium Jacques Brel is de ruimte voor grote

evenementen en voldoet voor alle doeleinden: werken van theater,

culturele evenementen, concerten, conferenties, dans en shows.

Kenmerken die genoemd zijn bevatten het uittrekbaar podium,

vertaaldiensten, groot projectiescherm, internetverbindingen, en complete

hightech audiovisuele apparatuur.
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 +32 2 526 7020  www.ceria.be/auditoriumj

b/

 auditoriumjb@ceria.be  avenue Émile Gryzon 1, Émile

Gryzonlaan, Anderlecht

KIJK MET ONS MEE:

cityseeker.com

Algemene voorwaarden   |   PRIVACYBELEID   |   API  |   CONTACTEER ONS   |   Auteursrecht 2020 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

