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BELvue Museum
"Geschiedenis van het Belgische Vorstenhuis"

by Zinneke

+32 7 022 0492

Deze koninklijke tentoonstelling, ingericht in het huis van Bellevue, dat op
het einde van de 18de eeuw een hotel was voor rijke reizigers, is verspreid
over twee verdiepingen van dit prachtige pand. Gelegen naast het
Koninklijk Paleis bezit het een rijke verzameling van memorabilia van het
Belgische koninklijk huis. De kamers zijn in de originele Louis XV-,
Napoleon III- en Empirestijl met meubels uit de 18de eeuw. Niet lang
gelegen is de binnenkoer ingericht tot een prachtige wintertuin. Voor
groepen worden bezoeken met audiovisuele voorstellingen
georganiseerd.
www.belvue.be/

info@belvue.be

Place des Palais 7, Brussel

Musée Magritte Museum
"Museum of Surrealist Artist"

by bookfinch

+32 2 508 3211

The five-floor Magritte Museum pays homage to world-renowned
surrealist artist René Magritte. A trip through the museum provides deep
insight into the Belgian artist's life. Along with 200 of his most famous
paintings and sculptures, on display are Magritte's quirky creations such
as vintage photographs, musical scores and surrealist film productions.
During his brief stint in advertising, he designed a number of posters,
which later fed into his artistic works. These are also displayed along with
films that inspired him. The museum is part of the Royal Museums of Fine
Arts of Belgium and houses a center for conducting research on Magritte's
life and works.
www.musee-magrittemuseum.be/

info@fine-arts-museum.be

Place Royale 1, Brussel

Museum van Muziekinstrumenten
"De Grootste Collectie ter Wereld"

by Daderot

+32 2 545 0130

In dit magnifieke Old England-huis, een indrukwekkend pand van
architect Santenoy uit 1899, net achter de Kunstberg, heeft het
Muziekinstrumentenmuseum (met een collectie van 7.000 het grootste ter
wereld) eindelijk de plek gekregen die het verdient. Zo'n 1.500
instrumenten worden er tentoongesteld en bezoekers krijgen een
hoofdtelefoon mee waarmee ze die instrumenten kunnen beluisteren. Er
is een museumwinkel en een bibliotheek die na afspraak bezocht kan
worden. Op de zesde verdieping is er een restaurant, dat een
adembenemend zicht op de stad biedt.
www.mim.be/

Rue Montagne de la Cour 2, Brussel

Brouwerijmuseum
"Zo Wordt uw Favoriete Drank dus Gemaakt"
In de kelders van het majestueuze Brouwerhuis op de Grote Markt kunt u
in een kleine maar boeiende tentoonstelling alles te weten komen over de
evolutie van de brouwkunst. Dit pand is trouwens het enige dat nog
steeds gebruikt wordt door de originele eigenaars. In de 15de eeuw was
dit het Brouwershuis, vandaag is het het hoofdkwartier van de CBB
(Confederatie van Belgische brouwers). Hoop alvast dat u ooit wordt
uitgenodigd door de CBB, dan toont men u zeker ook het kleine dakterras,
dat een waarlijk uniek zicht biedt op Brussel.

by tiseb

+32 2 513 6479

www.belgianbrewers.be/en/whoare-we/museum-54/

Grand-Place 10, Grote Markt, Brussel

Xavier Hufkens
"Modern Contemporary Exhibitions"
The trendy Xavier Hufkens Gallery showcases contemporary artwork by
national and international artists. Depending on the current display, you'll
discover everything from bizarre oil paintings to unique sculptures to a
Convertible Fat Car! This delightful and diverse gallery is well worth a
visit.
by Alexandre Dulaunoy

+32 639 6730

www.xavierhufkens.com/

info@xavierhufkens.com

rue Saint-Georges 6-8,
Brussel

Sculpture Garden at Catholic
University
"Outdoor Artwork"
This sculpture garden at the Catholic University of Louvain (usually
referred to in its original French as Université Catholique de Louvain,) is
Brussels' the first permanent contemporary sculpture garden. The park
covers just about two hectares (4.9 acres) that is also home to a garden of
medicinal plants and over 100 trees. Pathways lead from one sculpture to
another, all constructed out of different mediums including wood, brick,
granite, bronze and more. Artists represented include Pierre Culot and
André Eijberg, among others.

by blmurch

+32 2 537 67 77

www.uclouvain.be/jardinsculptures.html

Avenue Mounier, Brussel
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