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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
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Ancienne Belgique 

"Tempel van Pop en Cultuur"

Dit oude theater, in wat vroeger het gildehuis van de plaatselijke

marktventers was , ligt vlakbij de Beurs. Na WO II werd het gebouw

gerestaureerd en werd het geleidelijk aan veranderd in een moderne,

geluidsdichte concertzaal. Enkele beroemdheden die hier reeds optraden

zijn o.a.: The Clash, The Cure, Arno, Red Hot Chili Peppers and Lou Reed.

Elk jaar zijn er ongeveer 300-400 concerten in de AB, zoals de zaal lokaal

bekend is. Om het programma te kennen en tickets te kopen, bezoek de

AB website.

 +32 2 548 2424  www.abconcerts.be/nl/  info@abconcerts.be  Boulevard Anspach 110,

Brussel
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Beursschouwburg 

"Cultuur met een Grote C"

"De Beursschouwburg stelt zich op als artistiek vertaler van wat er in de

grootstedelijke gemeenschap leeft", legt dit theater nabij de Beurs in zijn

roeping uit. Dit is dé plaats in deze stad voor niet alleen modern theater,

maar ook voor dans, muziek, en beeldende kunsten. De schouwburg heeft

zelf geen eigen theatergroep, maar gaat telkens tijdelijke engagementen

aan. De evenementen die hier vertoond worden, worden gekenmerkt door

hun veelkleurigheid en diversiteit. Op deze manier probeert de

schouwburg een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Hiervoor zal men

een aantal Belgische kunstenaars inschakelen. Het is de bedoeling dat de

beursschouwburg, na de grondige opknapbeurt, ook een kunstencentrum

wordt.

 +32 2 550 0350  www.beursschouwburg.b

e/en/

 info@beursschouwburg.be  rue Auguste Ortsstraat 20,

Brussel
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VK Concerts 

"Muziek, muziek en nog meer muziek"

Strategisch bij het stadscentrum gelegen en middenin het maritieme

gebied; als je in de buurt bent, hebben VK concerten niet veel introductie

nodig. Deze muziekclub is een voorloper geweest als het aankomt op het

organiseren van concerten en om er zeker van te zijn dat ze de beste

waren - wat ze min of meer elke keer weer opnieuw duidelijk maken.

Begonnen met het ondersteunen van pop- en rockbands, heeft VK zich

ondergedompeld in elk muziekgenre en zijn ze niet beperkt tot een enkel

genre. VK doet je heel erg denken aan een authentieke muziekplaats

zonder franjes waar alles om muziek draait. Met draden, instrumenten en

de hele rimram die elk hoekje en stukje van de ruimte bekleden, is het niet

moeilijk te begrijpen waarom je onmiddellijk van de plek zou houden.

 rue de l'École 76, Molenbeek-Saint-Jean

 by Eddie Janssens 

Toogenblik 

"Verzacht Uw tonen hier"

Anders dan de andere gat-in-de-muur cafés en nachtclubs waar muziek

eenvoudig een zinloze kakafonie van stukken tweedehands getokkel en

hoofden die bonzen tot ze eraf vallen is, is het bij Toogenblik helemaal

niet zo. Hoewel men bij Toogenblik ook zijn part heeft van creatieve boe-

momenten heeft Toogenblik dit allemaal opgelost en is klaar om je in de

stemming te brengen zoals ze altijd hebben gedaan. De muziek is een

fusie van hedendaagse en klassieke muziek en de muzikanten zijn een

eclectische mengeling van onbegrensde talenten. Het is dus best mogelijk

dat je hier een streepje uit een symphonie van Bach hoort gefuseerd in

post-moderne Jazz of Rock en het nog steeds goed vindt. Het enige

spijtige is dat ze niet meerdere dagen geopend zijn. Behalve op

woensdag, is de plaats ook open op vrijdag wanneer er een concert is.

 www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat 11, Haren
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