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9 Locaties in uw favorieten 

 by Michel wal   

Museum voor Moderne Kunst 

"Museum voor Moderne Kunst"

Maar liefst acht verdiepingen onder de grond gebouwd, kunt u dit

museum op het Koningsplein vinden. Het museum, dat onderdeel is van

de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, bezit een ruime

selectie kunstvoorwerpen van zowel Belgische "modernen" zoals Marcel

Broodthaers, Rik Wouters, 28 doeken van René Magritte en Leon Spilleart,

als van beroemde buitenlandse artiesten zoals Andy Warhol, Paul Klee en

Marc Chagall. Er is een museumwinkel en een eetzaal.

 +32 2 508 3211  www.fine-arts-

museum.be/

 info@fine-arts-museum.be  rue de la Régénce 3, Brussel

 by Edison McCullen   

Place du Grand Sablon 

"Het betere en elegante plein"

Dit plein is de thuishaven van veel van de betere antiekwinkels, Emporio

Armani, de wereldbefaamde banketbakkersboetiek Wittamer, en nog veel

meer. Dit plein wordt gekenmerkt door een standbeeld van Minerva,

geschonken aan de stad in 1751. hier vindt U ook de Kerk van Onze-Lieve-

Vrouw en de Zavelkerk. Op zaterdag van 09:00u tot 18:00u en op zondag

van 09:00u tot 14:00u is er een antiekmarkt aan de gang. Aan de

overzijde van het plein vindt U de Kleine Zavel, een curieuse tuin, vol

standbeelden.

 +32 2 513 8940  visit.brussels/en/place/Place-du-

Grand-Sablon

 Place du Grand Sablon, Brussel

 by k_michels   

Stadhuis 

"Brussel Begint bij het Stadhuis"

Betreedt de wereldberoemde Grote Markt van Brussel en je ogen vallen

onmiddellijk op dit grandioze gebouw dat dienst doet als brandpunt van

het plein. Het spectaculaire stadhuis werd gebouwd door twee

architecten: de linkervleugel door Jacques van Thienen in 1402, de

rechtervleugel door Jean van Ruysbroeck in 1445-1450. Beide delen

worden samengevoegd door een gotische toren van 97m, bekroond met

een standbeeld van St.-Michael, de patroonheilige van Brussel. Binnenin

bevinden zich een groot aantal kamers die kunst uit de 17de en 18de eeuw

huisvesten. Dit gebouw is 's avonds op zijn mooist, wanneer kunstlicht

een bijna magische dimensie toevoegt aan dit prachtige stadhuis.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/artdet.cfm/4292  Grand-Place 1, Brussel
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 by Pbrundel   

Manneken Pis 

"Een Pismanneke dat de Aandacht van

Iedereen Trekt"

Manneke Pis betekent voor Brussel evenveel als de Eifeltoren voor Parijs

en het Vrijheidsbeeld voor New York. Dit kleine beeldje werd in brons

gegoten in 1619 door Jerome Duquesnoy maar werd jammer genoeg

vernield. Er werd een ander gegoten om het te vervangen in 1630.

Ogenschijnlijk gedoemd, werd de vervanging herhaaldelijk aangevallen

door de Fransen en de Engelsen. De geest van het kleine ventje kregen ze

echter niet klein, en de restanten werden verzameld en gebruikt om de

nieuwe gietvorm te maken waarin het huidige Manneke Pis werd gegoten.

Tijdens het hoogseizoen verzamelen bezoekers van over heel de wereld

om de voortdurend verandere kleding van het kleine plassende ventje te

bewonderen.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Brussel

 by Goi   

Grote Markt 

"Prachtigste Plein van Europa"

Dit wordt het prachtigste marktplein van Europa genoemd. De esplanade

wordt volledig omringd door Vlaamse Renaissance gebouwen druipend

van de ornamenten en standbeelden. Het leeft door dagelijkse handel en

een kleurrijke bloemenmarkt. Indrukwekkend als het is overdag, is het 's

nachts nog mooier in de gouden gloed van schijnwerpers. Tijdens de

lente- en zomeravonden, is er een niet-te-missen lichtshow.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  www.brussel.be/artdet.cfm/5757  Grand Place, Brussel

 by Romaine   

Horta Museum 

"Uniek voor Art Nouveau-Liefhebbers"

Art nouveau, de stijlvernieuwing die zich ontwikkelde aan het einde van

de 19de en het begin van de 20ste eeuw, heeft vele sporen nagelaten in

Brussel. Er zijn in de stad zo'n 300 gebouwen in art nouveau stijl (ook

Jugendstil genoemd) terug te vinden. Victor Horta (1861-1947), een van de

boegbeelden van de architectuur in België, wordt beschouwd als meester

van de art nouveau. Hij ontwierp dit huis en leefde er tot 1919. In 1991

werd het volledig gerestaureerd. Horta's eerste project in Brussel was

Hôtel Tassel in 1892, dat echter lang geleden afgebroken werd door

bouwondernemers. Dit huis bleef gelukkig gespaard. Hier heeft Horta,

aangezien het zijn eigen huis was, de vrije loop gelaten aan zijn

creativiteit en stijlontwik keling. Zeker een bezoek waard.

 +32 2 543 0490  www.hortamuseum.be/  info@hortamuseum.be  rue Américaine 25, Brussel

 by Hans   

Kindermuseum 

"Ludieke Tentoonstellingen voor Kinderen"

Dit prachtige doe-museum voor kinderen van 4 tot 12 jaar is echt een

bezoekje waard. Er hangt hier een magische sfeer en kinderen ontdekken

er spelenderwijs heel wat over hun gevoelens, talenten en zintuigen.

Professionele animatoren verwelkomen de jonge bezoekers en gidsen

hen door de vele ateliers. Deze ontdekkingstocht duurt 2 uur en is een

spannende, prettige en leerrijke ervaring voor jong en oud. Het museum

werkt steeds rond een thema uit het dagelijks leven. Om de drie jaar is er

een ander thema.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 childrenmuseum.brussels@

skynet.be

 rue du Bourgmestre 15,

Ixelles
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 by Alberto Fernandez   

Museum David en Alice van

Buuren 

"Art Deco Museum"

Deze prachtige villa bevindt zich in de luxueuze residentiële buurt van

Ukkel. Gebouwd in 1929 in art deco voor de Nederlandse bankier en

kunstverzamelaar David van Buuren en zijn vrouw Alice, kunt u deze

woning sinds 1973 als museum bezoeken. U vindt er naast zeldzame

tapijten, beeldhouwwerken en glasramen ook schilderijen van zowel

moderne als oude meesters, waaronder De val van Icarus van Pieter

Brueghel, en werken van James Ensor en Vincent van Gogh. In de tuinen

zijn er geregeld tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse

beeldhouwkunst. Groepsbezoeken zijn dagelijks mogelijk, u moet wel

reserveren.

 +32 2 343 4851  www.museumvanbuuren.c

om

 info@museumvanbuuren.c

om

 Avenue Léo Errera 41, Uccle

 by Winny Biets   

Brupark 

"Plezier voor de Hele Familie"

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1958 was Vrolijk België één van de

favorieten. Deze samenvoeging van 'antieke' bars was bedoeld om de

hoge levenskwaliteit van België te tonen. Na de tentoonstelling werd

alles, behalve het Atomium , afgebroken, maar Vrolijk België is terug. Het

heet nu Brupark>, het huisvest een enome Kinepolis cinema, het

zwemparadijs Oceadium, het populaire Mini-Europa, alsook het

wereldberoemde Atomium. Brupark kan het hele jaar door bezocht

worden. De bars en restaurants hebben leuke terassen; er is een

speelplein, een internet-café en een mooie Venetiaanse (paarden) molen.

De toegang tot het dorp is gratis. Gelieve de website te bezoeken voor

prijzen van de attracties.

 www.bruparck.com/  info@bruparck.com  Boulevard du Centenaire 20, Brussel
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