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Raadpleeg de website www.becomeafriend.be waar u  
alle inlichtingen vindt over evenementen, activiteiten en voordelen  
voor de Vrienden!

Verantwoordelijke uitgever 
Christiane Waucquez 
Museumstraat 9, 1000 Brussel

Contact
De Vrienden van de KMSKB
Museumstraat 9, 1000 Brussel
T +32 (0)2 511 41 16
friends@fine-arts-museum.be / www.becameafriend.be

 BecomeafriendBecomeafriend

Grafische vormgeving  
www.indekeuken.org

Het carnet werd gerealiseerd en gedrukt met de steun van Treetop. 

Vijftig jaar geleden, op 15 augustus 1967, overleed René Magritte 
op 69-jarige leeftijd. Hij was een vernieuwend kunstenaar en 
meester van het surrealisme. Zijn invloed is tot op heden nog 
altijd voelbaar. De Musea voor Schone Kunsten van België stellen 
een tentoonstelling voor waarin kunstenaars zoals Broodthaers, 
Condo, Landers en Altmejd verbanden leggen met het werk van 
René Magritte. (pg. 4-5)

Van oktober tot februari 2018 worden talrijke activiteiten georga-
niseerd. (Ontdek ze op pg. 8 & 9) Kom met velen naar de nocturne van de 
Vrienden op dinsdag 17 oktober 2017. (pg. 4-5) De overlijdensverjaar-
dag van Magritte wordt op verschillende locaties in België gevierd. 
(pg. 10-13) More for Friends (pg. 18-19) neemt u mee naar het Atomium en het 
Théâtre des Galeries. Het is ook de gelegenheid om het Magritte 
Museum te (her)ontdekken dat in 2019 10 jaar bestaat. Lees het 
aantrekkelijke en volledige programma van reizen en uitstappen 
op (pg. 20-23): Pourbus, Memling en Kentridge in Brugge, Millet in Rijsel, 
uitzonderlijke tentoonstellingen in Londen… met goede begeleiding. 
Vanaf augustus 2017 zal u bij betaling van het lidgeld de nieuwe 
kaarten van de Vrienden ontvangen. Zij zijn praktischer en openen 
de deuren van de musea onder dezelfde voorwaarden. (pg. 29) Aan 
de infobalie verwelkomen onze talrijke enthousiaste vrijwilligers 
reeds gedurende 40 jaar de bezoekers. (pg. 30-31) Onze oprechte dank 
hiervoor. Het regent goed nieuws deze herfst! Met grote vreugde 
vernamen we de herbenoeming van de heer Michel Draguet als 
algemeen directeur van de KMSKB voor 6 jaar. We feliciteren hem 
hiervoor van harte! Na vele jaren van renovatiewerken zal het 
groot auditorium A (400 plaatsen) en de zalen Delporte (collectie 
Nederlandse kunst) opnieuw de deuren openen. 

Beste Vrienden, dank voor uw trouwe steun en vrijgevigheid. (pg. 30-31) 
Tot binnenkort in onze musea!

 BESTE VRIENDEN, 
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MAGRITTE, BROODTHAERS & 
L’ART CONTEMPORAIN 

MAGRITTE, BROODTHAERS &
DE HEDENDAAGSE KUNST 
MAGRITTE, BROODTHAERS & 

CONTEMPORARY ART 

MAGRITTE, BROODTHAERS &
DE HEDENDAAGSE KUNST
MAGRITTE, BROODTHAERS & 

CONTEMPORARY ART ©
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Nocturne 

van de Vrienden 

17.10 2017 

De inschrijving gebeurt door overschrijving  
van 10 € (17 € voor niet-leden) op rekening  
BE 46 3100 4042 4636 /BBRUBEBB met  
vermelding van naam, nummer lidkaart, datum, 
uur en taal (F of NL).

Betaling voor 1 oktober 2017 (u ontvangt  
geen bevestiging en bij afwezigheid geen  
terugbetaling).

Ingang: Magritte Museum
Koningsplein 1 – 1000 Brussel

Dinsdag  17.10 2017  om  17:30 & 19:00

René Magritte, innoverend kunstenaar, 
meester van het surrealisme! Hij heeft een 
bijzondere stempel gedrukt op de kunst en 
blijft tot op vandaag kunstenaars inspireren.
De tentoonstelling ontsluiert, 50 jaar na zijn 
verdwijning, de banden die kunstenaars  
als Marcel Broodthaers, George Condo,  
Gavin Turk, Sean Landers, David Altmejd  
en vele anderen met het werk van Magritte 
gesmeed hebben. RONDLEIDINGEN GEVOLGD 

DOOR EEN DRINK
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Magritte overleed 50 jaar geleden op 15 augustus 1967. Hij 
is een belangrijke Belgische kunstenaar met  internationale 
befaamdheid. Hij beïnvloedt tot op vandaag talrijke 
 hedendaagse kunstenaars.
 Ter gelegenheid van de 50ste overlijdensdatum zullen de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in een ten-
toonstelling de dialoog belichten die Marcel Broodthaers met 
het werk van Magritte onderhield vanaf 1964. Tevens zullen 
werken getoond worden van kunstenaars die sinds 1980 inspi-
ratie hebben geput uit de periode ‘vache’ van de kunstenaar.
 De invloed van de ‘woordschilderijen’ (1927-1929) was 
zowel in België als in de Verenigde Staten onmiskenbaar en 
droeg bij tot de ontpopping van de conceptuele kunst. De 
band tussen Magritte en Broodthaers concretiseerde zich 
aan het einde van de oorlog. Een moment waarop Magritte 
het surrealisme wou herdefiniëren door het in het teken 
van de zon te plaatsen, zijn zogenaamde Renoir-periode. 
Deze periode liep op haar einde met de reeks werken die 
hij ‘vache’ noemde, tentoongesteld in Parijs in 1948. Deze 
doodsteek aan het schilderen door het schilderen zelf 
definieerde en definieert nog steeds de essentie van de 
hedendaagse creatie. Verre van de kritische toon in de 
correspondenties tussen Broodthaers en Magritte, is het de 
bedoeling voorrang te geven aan de onderwerpen.
 Van Georges Condo tot Gavin Turk, van Sean Landers tot 
David Altmejd, blijft het werk van Magritte een referentie voor 
elke artiest die nadenkt over de praktijk van de beeldpro-
ductie, over de representatie of de transformatie van de 
werkelijkheid in het teken van de analogie.

13.10 2017 > 18.02 2018 

Magritte, Broodthaers &  
de hedendaagse kunst 

René Magritte. De lof van de dialectiek, 1936.  

Museum van Elsene

© 2017, Charly Herscovici c/o Sabam

©  2017, Fotogalerij R.Magritte / ADAGP  

Image Bank, Parijs
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Het Magritte Museum zal tijdens de tentoonstelling alle 
dagen open zijn van 13.10.2017 tot 18.02.2018 (maandag 
inbegrepen).

 Ter gelegenheid van het Magrittejaar: 

   Een nieuwe website Magritte Museum wordt geïnte-
greerd in de museumwebsite: www.fine-arts-museum.be 
Via deze nieuwe online toegang krijgt de bezoeker  
al de nodige informatie om zijn bezoek voor te bereiden  
of te verlengen aangepast aan elke doelgroep  
(studenten, leerkrachten…)

   Via de Magritte-shop online kan u souvenirs en originele 
geschenken kopen, en dit 24 uur op 24.

    Magritte Museum zal 7 dagen op 7 toegankelijk zijn van 
13.10 2017 > 18.02 2018. Het zal dus een van de weinige 
musea in Brussel zijn dat op maandag bezocht kan 
worden (10:00 tot 17:00).

   Magrittebier: wanneer Belgische iconen samenkomen!  
Het Magritte Museum slaat de handen in elkaar met de  
Brasserie de la Senne om een 100 % Belgisch en surrealistisch 
bier te brouwen. De kunstenaar had deze knipoog wellicht 
ook gewaardeerd. Samen met zijn vrienden dronk hij 
regelmatig een biertje in het café Het Goudblommeke  
in Papier gelegen het centrum van Brussel.

    Workshops verwelkomen jong en oud op zaterdag en 
zondag 4 & 5 november, 2 & 3 december, 13 & 14 januari,  
3 & 4 februari van 14:00 tot 18:00 (pg. 28). Gratis toegang 
voor iedereen dankzij de steun van de vrienden van de 
KMSKB, zonder reserveren > www.becomeafriend.be Marcel Broodthaers. Magritte. Gift van de  

Vrienden van de KMSKB 2014 © The Estate of 

Marcel Broodthaers c/o SABAM, Belgium
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Focustentoonstelling 

Marcel Lecomte, schrijver, kunstcriticus en medewerker van 
de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België maakt 
deel uit van de eerste groep surrealisten van België. Hij heeft 
Magritte geholpen in zijn ontplooiing. Dankzij hem ontdekte 
Magritte het oeuvre van Giorgio de Chirico waardoor zijn 
visie op de schilderkunst revolutionair veranderde. Er was 
ook een sterke band met Marcel Broodthaers terug te 
vinden in een afbeelding van zijn verdwijning kort vóór zijn 
 overlijden. Naast de relatie tussen beide mannen presenteert 
de tentoonstelling ook onuitgegeven teksten van Lecomte 
over Magritte en Broodthaers, en de briefwisseling tussen de 
twee goede vrienden.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt er  
een publicatie: ‘Marcel Lecomte’. Auteurs: Philippe Dewolf,  
Paul Aron + teksten van Marcel Lecomte, Jacques Van Lennep 
en Suzanne Houbart.

  More for Friends > Zondag 03.12 2017 11:30  
RONDLEIDING MAGRITTE MUSEUM – TENTOONSTELLING 
LECOMTE (15 plaatsen aangeboden)

13.10 2017 > 18.02 2018 

Magritte en Marcel Lecomte 

Marcel Broodthaers. Aan Marcel Lecomte, 1967.

4 zwart-wit foto’s ingekaderd. © The Estate  

of Marcel Broodthaers c/o SABAM, Belgium
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  MAGRITTE, ATOMIUM MEETS SURREALISM  
21.09 2017 > 10.09 2018 
René Magritte en het Atomium, twee iconen van  
het Belgische erfgoed samengebracht in een 
 tentoonstelling die al uw zintuigen prikkelt, een niet te 
missen  evenement voor jong en oud. Ontdek  
in het Atomium René Magritte op een ludieke en  
verrassende wijze.

  More for Friends > Zaterdag 30.09 2017 11:00  
RONDLEIDING ATOMIUM (20 plaatsen aangeboden)

 MAGRITTE EN DE ZEE 20.10 2017 > 14.01 2018 Cultuurcentrum 
Scharpoord in Knokke-Heist 
De zee is een inspiratiebron voor de werken van 
Magritte. Het strand en de golven, de zee en de 
hemel vormen vaak de achtergrond van zijn surrealis-
tische onderwerpen. Met de hulp van Eric Rinckhout, 
Magrittekenner, zal u het verhaal van Magritte,  
de kunstenaar, maar ook van René, de man en  
de zee ontdekken. 

Het Magrittejaar in België 

>>
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 HET MAGRITTE-PLAFOND IN HET ‘THÉÂTRE DES GALERIES’ 
(Koningsgalerij in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerij in Brussel)  
Tijdens de renovatie van het ‘Théâtre des Galeries’ in 
1951 ontwierp René Magritte een ‘wolkenschilderij’ voor 
het plafond van de zaal. In zijn eerste voorbereidende 
gouache beeldde een hemel uit met drijvende belletjes, 
een van de meest voorkomende symbolen in de taal van 
Magritte. Magritte werd gevraagd om deze obscure 
symbolen niet in zijn fresco te plaatsen. Zo schilderde 
hij een plafond zonder belletjes. Tijdens de recente 
renovatie van het Theater in 2016 werd het schilderij op 
het plafond uitgevoerd volgens het origineel ontwerp 
tentoongesteld in het Magritte Museum.

  More for Friends > 18.11 2017 11:00 RONDLEIDING THÉÂTRE 
DES GALERIES (15 plaatsen aangeboden)

  De uitgevers WPG publiceren dit jaar verschillende 
boeken rond Magritte, gaande van een detectiveverhaal 
van Toni Coppers, boeiende portretten door Eric Rinckhout 
en Siegfried Göhr en een jeugdboek Magritte for Kids. 
WPG werkt mee aan de tentoonstelling in het Atomium.

  Brussel herdenkt Magritte – brengt al de evenementen 
van de verschillende partners via de website  
www.visit.brussels/magritte en via een flyer in de kijker. 

Magritte-plafond in het ‘Théâtre des Galeries’ 
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Digital Experience 

De tafel van de multimediale installatie ‘Digital Experience’ 
zal gedurende enkele maanden in het Forum geïnstalleerd 
worden ten gevolge van werken uitgevoerd in de Patio. De 
bezoekers zullen er een heel nieuwe inhoud kunnen ontdekken.
 U zal een video kunnen bekijken waarin de heer Draguet, 
Algemeen Directeur van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, het museum en zijn opdrachten, evenals 
de zes musea van de instelling (Old Masters, Fin-de-Siècle, 
Modern Art, het Magritte museum, het museum Wiertz en het 
Meuniermuseum) toelicht. Dertig belangrijke werken uit onze 
collecties zullen er ook in worden besproken.
 De Vrienden zullen samen met de educatieve dienst en 
dienst numeriek museum een ambitieus project voor 2017 > 
2020 uitwerken. In 2020 vieren we het 50-jarige bestaan van 
de educatieve dienst van de KMSKB en van de Vereniging 
van de Vrienden die sinds hun oprichting samengewerkt 
hebben (via het Fonds René Boël, Museum op Maat, 100 
gratis rondleidingen voor scholen…).
 We willen een multimediaal en interactief programma 
‘kunstgeschiedenis in de vingertoppen’ uitwerken aan de hand 
van onze collecties en op basis van onderzoeken & bestaande 
pedagogische projecten. Het resultaat zal online beschikbaar 
gesteld worden volgens nog te bepalen voorwaarden. Diverse 
digitale toepassingen zullen in de toekomst ontwikkeld worden.
 Dit globale project zal de rijkdom en het specifieke 
karakter van onze collecties helpen te promoten, zal 
ze toegankelijk maken voor een breed publiek en een 
 pedagogisch hulpmiddel vormen voor scholen (in drie 
talen). Beste Vrienden, dit kan gerealiseerd worden dankzij 
uw steun en vrijgevigheid. Afspraak in 2020! Digital Experience. Foto: © Ilan Weiss
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Inlichtingen via www.becomeafriend.be en verplichte reservatie via 
friends3@fine-arts-museum.be met vermelding van naam, activiteit/datum, 
aantal personen en nummer lidkaart. De eerste inschrijvers worden  
eerst bediend.

MORE ! FOR FRIENDSm

Met dank  
aan onze  
partners !

 ACTIVITEITEN VOOR DE VRIENDEN HERFST-WINTER 2017 

5!   BRAFA 
Dinsdag 30 januari 2018 (30 plaatsen aangeboden).

6!   RONDLEIDING SURREALISME IN BRUSSEL 
Zaterdag 3 Februari om 11u. In de voetsporen van Magritte 
en zijn surrealistische vrienden (25 plaatsen aangeboden). 

1!   ATOMIUM MEETS SURREALISM 
Zaterdag 30 september om 11u bezoek in het Atomium  
van de tentoonstelling ‘Magritte, Atomium meets Surrealism’  
(20 plaatsen aangeboden).

2!   NOCTURNE VAN DE VRIENDEN: MAGRITTE, 
BROODTHAERS & DE HEDENDAAGSE KUNST 
Dinsdag 17 october à 17u30 et 19u. Inschrijving via mail : 
friends@fine-arts-museum.be (zie p. 4-5).

3!   BEZOEK AAN ‘THÉÂTRE DES GALERIES’  
Zaterdag 18 november om 11u. Het grootste plafond ter 
wereld van Magritte en de coulissen van het ‘Théâtre Royal 
des Galeries’ (15 plaatsen aangeboden). 

4!   RONDLEIDING MAGRITTE MUSEUM 
Zondag 3 december om 11u30 (15 plaatsen aangeboden).
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SEPTEMBER 2017 – SEPTEMBER 2018 voor de Vrienden van de KMSKB
Reizen  Uitstappen

14.09 2017 > DE OEVERS VAN DE LEIE 
Ref. 3198 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
De collectie van het museum Dhondt-Dhaenens wordt uitzonderlijk voorgesteld met 
een tentoonstelling gewijd aan Walther Vanbeselaere, conservator van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. De Braekeleer, James Ensor, Rik Wouters, 
Constant Permeke, Gust De Smet en Jean Brusselmans staan in de schijnwerpers. De 
majestueuze gevels van het zestiende-eeuwse kasteel van Ooidonk met middeleeuwse 
uitstraling steken uit boven de uitholling van een meander van de Leie. Het interieur 
in renaissancestijl is opmerkelijk en het kasteel is één van de mooiste van België.

01-08.10 2017 > CULTURELE SCHATTEN VAN SARDINIË 
Ref. 3138 – 1975 € (vlucht, bus, verblijf in halfpension, ingangen en begeleiding)
Sardinië, tussen Olbia en Cagliari, kan bogen op 100 000 jaar geschiedenis met 
de antropomorfe menhirs, de tempelaltaren die doen denken aan de Mesopota-
mische ziggurats, de nureghi begraafplaatsen en torens, Punische tempels, 
Romeinse amfitheaters, elegante Romaans-Pisaanse kerken, middeleeuwse ves-
tingen, de altaarstukken in gotische Catalaanse of barokke stijl onder invloed 
van het Huis Savoye… Het landschap verrast tussen ruwe bergen, weelderige 
bossen, kleine baaien en een kristalheldere zee. 

26.10 2017 > POURBUS, MEMLING & KENTRIDGE IN BRUGGE 
Ref. 3200 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
Economische recessie, stagnatie in de textielsector, de gouden tijd van Brugge 
lijkt voorbij in de tweede helft van de 16e eeuw. De tentoonstelling in het 
Groeningemuseum Pieter Pourbus en zijn volgelingen toont de inventiviteit van de 
Brugse kunstenaars die erin slaagden om het beeld van de stad te herstellen. 
Het Oud Sint-Janshospitaal (12e eeuw) stelt, naast zes belangrijke werken van 
Hans Memling, recente producties van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William 
Kentridge tentoon. Zij werden speciaal voor deze uitzonderlijke site gemaakt. 

09.11 2017 > JEAN-FRANÇOIS MILLET IN RIJSEL  
Ref. 3201 – 90 € (bus, lunch, ingangen en begeleiding)
De retrospectieve van het Paleis van Schone kunsten zet een inventieve en door 
de avant-gardisten bewonderde kunstenaar op de voorgrond, die ook Van Gogh, 
Pissarro, Seurat, Gauguin, Permeke, Dali en recentelijk Banksy beïnvloed 
heeft. Millet USA verkent zijn Amerikaanse opvolgeia de werken van de kunste-

naars Edward Hopper, Patti Smith, Dorothea Lange en Terrence Malick.  
De tentoonstelling Musiques! Echos de l’Antiquité in het Louvre-Lens toont, met 
meer dan 400 uiteenlopende werken, in welke mate muziek een belangrijke 
plaats innam in de verschillende levensfases van de Klassieken. 

16-17.12 2017 > BELANGRIJKE TENTOONSTELLINGEN IN LONDEN 
Ref. 3139 – 620 € (Eurostar, bus, verblijf in halfpension en ingangen)
Een rijk gevuld programma in de Londense musea om het jaar in stijl te eindi-
gen! De National Gallery kondigt Reflections: Van Eyck and the Pre-Raphaelites aan. 
De Royal Academy of Arts stelt een confrontatie tussen Dali en Duchamp voor. 
De Tate Modern plaatst het werk van Modigliani naast dat van sommigen van 
zijn tijdgenoten zoals Brancusi en Picasso. De Barbican Center presenteert een 
uitzonderlijke retrospectieve gewijd aan Jean-Michel Basquiat, Boom for Real.

23-29.11 2018 > HET LOUVRE ABU DHABI, DUBAI & OMAN 
Ref. 3095 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension, ingan-
gen en begeleiding) 
Het Louvre Abu Dhabi opent binnenkort zijn deuren in een prachtig gebouw 
van Jean Nouvel op het natuurlijke eiland Saadiyat. Het wil een dialoog tot 
stand brengen tussen culturen uit het Westen, het Midden-Oosten en Azië. De 
openingstentoonstelling brengt een cultuurvorm ontstaan in het Europa van de 
Verlichting naar een Arabisch land. In Dubai rivaliseren de architecten Adrian 
Smith, Tom Wright, Bryn Lummus, Gensler… in virtuositeit en durf.  
Onder voorbehoud van de opening van het Louvre museum.

06.02 2018 > EDGARD TYTGAT IN LEUVEN & HET NIEUWE MUSEUM IN LLN 
Ref. 3160 – 90 € (bus, lunch, ingang en begeleiding)
Edgard Tytgat (1879 –1957) trekt in zijn impressionistische, naïeve schilderijen 
alle visuele registers open om mythes, volkslegendes of sprookjes te vertel-
len. Net zoals de cineasten van zijn tijd verbeeldt hij een wereld vol fantasie, 
absurditeit en humor. Museum M in Leuven brengt de ‘sprookjes’ van Tytgat 
opnieuw tot leven dankzij talrijke werken uit privécollecties. 
Het toekomstige Museum van LLN gehuisvest aan de place des Sciences, toont 
de collectie van het Musée du Dialogue en verrijkt het met antropologische en 
wetenschappelijke collectiesom de lezing te versterken.

19-23.03 2018 > DE SCHATTEN VAN EXTREMADURA  
Ref. 3202 – 1395 € (vlucht, bus, verblijf in halfpension, ingangen en begeleiding)
Extremadura, tussen de vlakten en buiten de begane wegen, verleidt met kunst-
steden zoals Cáceres en Trujillo, juweeltjes van de gouden eeuw. Boven mooi 
versierde paleizen stijgen de hoge torens uit. Het indrukwekkende klooster van 
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Guadalupe in Mudejar-stijl en laatgotiek laat de schilderijen van Zurbarán tot 
hun recht komen. Merida, een belangrijke stad van het Romeinse Rijk, heeft 
imposante monumenten en vele archeologische overblijfselen worden bewaard 
in het prachtige museum ontworpen door Rafael Moneo.

24-28.04 2018 > DE KUNSTENAARS EN DE CÔTE D’AZUR  
Ref. 3203 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension,  
ingangen en begeleiding)
Musea en stichtingen getuigen van de fascinatie van kunstenaars en verzamelaars 
voor het licht, de diversiteit van de landschappen, het aangename leven aan de 
‘Côte d’Azur’: Fernand Léger in Biot, Renoir in Cagnes-sur-mer, Bonnard in Le 
Cannet, Picasso in Antibes, Chagall en Matisse in Nice. De werken van de kun-
stenaars bevriend met het echtpaar Maeght: Miró, Giacometti, Braque, Chagall… 
hebben onderdak gevonden in de tuinen en de huizen van de ‘Fondation Maeght’ in 
Saint-Paul-de-Vence. De ontdekking van het schilderwerk van Jean Cocteau voert 
ons van Villefranche naar Menton langs de villa Santo Sospir in St-Jean-Cap-Ferrat. 

22–29.05 2018 > ALBANIË, PAREL VAN DE BALKAN
Ref. 3204 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension,  
ingangen en begeleiding)
Dit kleine land in het oosten van het Balkanschiereiland tussen Montenegro, 
Kosovo, Macedonië en Griekenland heeft vele troeven. Albanië bezit met maar 
liefst drie sites op de Werelderfgoedlijst van Unesco boeiend cultureel erfgoed: 
het Oude Apollonia en Butrint, het middeleeuwse klooster van Ardenica, het 
Byzantijnse Berat en Gjirokastra, museum-stad met zijn nog bewoonde vestin-
gen. De schoonheid en de diversiteit van de landschappen, de bergdorpen aan 
de schilderachtige oevers van de Middellandse Zee zijn onvergetelijk.

05-10.06 2018 > GENUA EN DE LIGURISCHE KUST (2e reis) 
Ref. 3199 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension,  
ingangen en begeleiding)
In een bergachtige omgeving aan de rand van de Middellandse Zee bevindt zich 
de Ligurische Riviera met het idyllische Portofino en Cinque Terre met zijn 
wijngaarden en olijfboomgaarden in terrasbouw, maar ook de mooie stad Genua 
met de prachtige kunstcollecties van de 15e tot de 18e eeuw uit de Palazzo’s 
Bianco, Rosso en Spinola, met de weelderige gevels van de via Balbi en Garibaldi, 
de fresco’s in het prinselijk paleis, en het duizelingwekkende inlegwerk met 
glas van de kathedraal van San Lorenzo… Deze reis zal worden opgeluisterd 
met de ontdekking van het prachtige Certosa van Pavia (klooster) en het nieuwe 
Egyptische Egizio Museum in het historische centrum van Turijn. 

19-22.06 2018 > OSLO, DE LICHTSTAD 
Ref. 3205 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension,  
ingangen en begeleiding)
U zal in de ban geraken van de architectonische ijsbergen, evenals van de prachti-
ge nationale Opera in wit marmer die als het ware verrijst uit de fjord. Het Astrup 
Fearnley Museum Renzo Piano opent zijn glazen en metalen zeilen om onderdak 
te verlenen aan een privécollectie van hedendaagse kunst. Een boot brengt u naar 
het schiereiland van Bygdøy waar u de landelijke architectuur van Noorwegen of 
Vikingboten zal ontdekken. Edvard Munch krijgt een eerbetoon in zijn museum 
en een hal van de National Gallery brengt een versie van ‘de Schreeuw’ in relatie 
met schilderijen van Gauguin, Degas, Cézanne, Monet, Van Gogh… 

11-15.09 2018 > MAGIE VAN FRIOUL 
Ref. 3206 – Prijs overeen te komen (vlucht, bus, verblijf in halfpension,  
ingangen en begeleiding)
De regio Friuli-Venezia Giulia, op de grens van Oostenrijk en Slovenië, tussen 
zee en bergen, biedt een rijke culturele diversiteit. Triëste combineert Slavische  
charme met Habsburgse elegantie. De stad Udine bewaart haar Venetiaanse 
charmes met de wervelende fresco’s van Tiepolo in het aartsbisdom. In de Basiliek 
van het antieke Aquileia bevindt zich de grootste oudchristelijke mozaïekvloer 
in de wereld en Cividale dei Friuli bezit interessante overblijfselen van de  
Lombarden. De Duomo di Sant’ Eufemia in Grado vertoont kenmerken van  
de Byzantijnse, Moorse en Romeinse stijlen. 

IN VOORBEREIDING
Oktober 2018 > DE GROTE TENTOONSTELLINGEN IN WENEN met  
‘Pieter Bruegel de Oude’ in het Kunstmuseum
December 2018 > DE GROTE TENTOONSTELLINGEN IN PARIJS met  
‘Picasso. Bleu et Rose’ in het Musée d’Orsay

Voor de eendaagse uitstappen, inschrijving verplichtend via mail of per 
brief (Preference Travelteam, Abdijstraat 77 te 1050 Brussel) met vermelding 
van: naam, referentie uitstap, aantal deelnemers, bedrag. Betaling via  
overschrijving op het nieuwe nummer KBC van Preference-Travel Team : 
 IBAN : BE92 7440 6349 9223 SWIFT/BIC : KREDBEBB 

Voor de reizen, contacteer Marie-Eve Rosmant 
Tel. : +32(0)2 647 30 00 E-mail : marie.eve@preference.be
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Alle inlichtingen via: www.fine-arts-museum.be/nl/agenda  

  LES CONFÉRENCES DU MARDI – MAGRITTE, BROODTHAERS 
& DE HEDENDAAGSE KUNST > 10:15 Reservatie

 LES MIDIS DE LA POÉSIE (www.fine-arts-museum.be) > 12:40

 DINSDAG 

  MAGRITTE, BROODTHAERS & DE HEDENDAAGSE KUNST 
13.10 2017 TOT 18.02 2017 Magritte Museum open >  
10:00-17:00 

 MAANDAG 

  FREE GUIDE EERSTE WOENSDAGNAMIDDAG VAN DE  
MAAND – TENTOONSTELLING MAGRITTE, BROODTHAERS  
& DE HEDENDAAGSE KUNST [GRATIS] > 14:00 (FR) & 15:00 (NL) 
  AMARANT CURSUSSEN (www.amarant.be) zie pg. 26

 WOENSDAG 

  LES MIDIS DU CINÉMA, Auditorium B, 3 rue de la Régence  
> 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
  BROODJE BRUSSEL > 13:00-14:00 Reservatie

 DONDERDAG 

  EQUINOXE (rondleidingen voor blinden en slechtzienden) 
MAGRITTE, BROODTHAERS & HEDENDAAGSE KUNST  
10.11 2017 > 11:00-13:00 Reservatie

  AMARANT CURSUSSEN www.amarant.be > 14:00-16:30
  YOGA IN HET MUSEUM (zaal Bernheim) 29.09, 13.10, 20.10, 
10.11, 24.11, 01.12 & 08.12 2017 > 12:15-13:15 Reservatie

 VRIJDAG 

  MEET THE CURATOR – TENTOONSTELLING MAGRITTE, 
 BROODTHAERS & DE HEDENDAAGSE KUNST –  
Dhr. MICHEL DRAGUET (FR&NL) 21.10 2017> 15:00 Reservatie

  MEET THE CURATOR – TENTOONSTELLING MARCEL 
LECOMTE (FR) 25.11 2017> 15:00 Reservatie

   WORKSHOP MAGRITTE, BROODTHAERS & DE HEDENDAAGSE 
KUNST vrije toegang, gratis www.becomeafriend.be 
04.11, 02.12 2017, 13.01, 3.02 2018 > 14:00-18:00 

 ZATERDAG 

  RONDLEIDING VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS VAN  
DE TENTOONSTELLING MAGRITTE, BROODTHAERS &  
DE HEDENDAAGSE KUNST 29.10, 26.11, 10.12 2017 & 28.01, 
04.02 2018 > 15:00-16:30 Reservatie

  WORKSHOP MAGRITTE, BROODTHAERS & DE HEDEN-
DAAGSE KUNST (GRATIS TOEGANG) 5.11, 3.12, 14.01, 04.02 2018 > 
14:00-18:00

 ZONDAG 

Geniet van de voordelige tarieven voor de Vrienden voor deelname 
aan deze activiteiten. 

Reservatie  Reserveren verplicht via reservation@fine-arts-museum.be 

 ELKE DAG EEN GEBEURTENIS  

 IN DE MUSEA VOOR SCHONE 

 KUNSTEN VAN BELGIË! 



 2726

 CURSUSSEN AMARANT 
Circuit 
 guidé 

Circuit moderne en 
hedendaagse kunst binnen  
en buiten de muren in Brussel

Modern of hedendaags? Brussel internationaal, supersterren 
& talent van morgen, openbare collecties & verzamelingen, 
veilinghuizen, kunstgalerijen, kunstcentra...
5 zaterdagen om diverse facetten van de hedendaagse 
kunst te ontdekken die vaak een mysterie is voor sommigen 
onder ons. Jean-Philippe Theyskens neemt ons mee om 
bijzondere plaatsen te ontdekken die een must zijn in Brussel! 
  
De inschrijvingen kenden een groot succes en de groep  
is volledig voor dit najaar, maar in februari start de 
 ontdekkingstocht van de kunst in Brussel opnieuw. 

  De data van de 5 zaterdagen (februari, maart, april,  
mei & juni) worden u later meegedeeld.  
Gelieve onze website te raadplegen:  
www.becomeafriend.be/actualités

De bezoeken zijn te voet en per openbaar vervoer  
en uitsluitend voor vrienden in orde met betaling van  
het lidmaatschap. 

Reserveren vereist via friends3@fine-arts-museum.be 
en bevestiging na betaling van 75 € voor 5 zaterdagen. 

Enkel in het Frans, maar onze tweetalige Vrienden kunnen 
ook deelnemen. 

De samenwerking tussen Educateam en Amarant 
maakt het mogelijk een interessant cursusaanbod 
voor te stellen in de KMSKB. De musea zijn een 
ideale plaats om mensen samen te brengen met 
een ruime culturele belangstelling. 

De cursussen gaan door op woensdag, donder-
dag of vrijdag telkens van 10:00 tot 12:30 en van 
14:00 tot 16:30. Inlichtingen en inschrijvingen via 
www.amarant.be

Overzicht van de cursussen voor het najaar: 

  MUSEA ZIJN (NIET) ONZE NIEUWE KERKEN – 
WEGWIJS IN EEN LANDSCHAP VOL MUSEA 15.09 2017
  DE SPIEGEL VAN HET ONBEWUSTE – HET NAOOR-
LOGSE AMERIKAANSE ABSTRACTE EXPRESSIONISME 
EN DE ECOLE DE PARIS 22.09, 29.09, 06.10, 20.10, 
27.10, 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12 2017
  DIEREN IN DE KUNST – FUNCTIE EN BETEKENIS VAN 
DIEREN IN DE OUDNEDERLANDSE KUNST ca. 1400-1700 
19.10 & 16.11 2017
  JACKIE KENNEDY – EEN ICOON UIT DE 20e EEUW 11.10 2017
  BODY ART – HET LICHAAM IN HEDENDAAGSE KUNST 
18.10 2017
  PAUL GAUGUIN – DE SCHILDER VAN HET AARDS 
PARADIJS 08.11 2017

  RENÉ MAGRITTE – HET VERRAAD VAN DE BEELDEN 29.11 2017
  GERHARD RICHTER – TUSSEN TOEVAL EN INTENTIE 
06.12 2017
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I am a Friend
Full Member

www.becomeafriend.be

I am a Friend
Associate Member

www.becomeafriend.be

I am a Friend
Young Member

www.becomeafriend.be

I am a Friend
Family

www.becomeafriend.be

I am a Friend
Patron

www.becomeafriend.be

I am a Friend
Duo

www.becomeafriend.be

Workshop Magritte, Broodthaers  
& de hedendaagse kunst

 DANK AAN DE VRIENDEN VOOR DE STEUN AAN  

 DEZE ACTIE. KOM U MET ONS AMUSEREN! 

 DE NIEUWE LIDKAARTEN 

Dit zijn de nieuwe lidkaarten van de Vrienden van de musea 
die u zal ontvangen bij de hernieuwing/inschrijving van uw 
lidmaatschap. De oude kaarten blijven geldig tot op de 
vervaldatum vermeld op de kaart.

De ateliers van Rik Wouters, ondersteund door de Vrienden, 
kenden een groot succes. Daarom werd beslist deze 
 animatie opnieuw aan te bieden voor Magritte, Broodthaers 
& de hedendaagse kunst. Deze ateliers gaan door op 
niveau -3, aan de ingang van de tentoonstelling. De ingang 
is vrij en u hoeft niet te reserveren.

Kom talrijk, alleen, met vrienden en familie op zaterdag  
04.11, 02.12 2017, 13.01, 03.02 2018 en op zondag  
05.11, 03.12 2017, 14.01, 04.02 2018 van 14:00 tot 18:00.  
Laat uw talenten de vrije loop!
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 DE VRIENDEN STEUNEN DE MUSEA   Al sinds 40 jaar (sinds dinsdag 26 april 1977) verwel-
komen en informeren de vrijwilligers de bezoekers  
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België. Tijdens de receptie voor de vrijwilligers 
 benadrukte de heer Michel Draguet, Algemeen 
 Directeur, het belang van de steun en de inzet van het 
hele team. Een  welgemeende dank aan iedereen! 

  Dankzij de giften van de Vrienden kon het kunstwerk 
van Angel Vergara ‘From Scene to Scene’ voor het 
museum aangekocht worden. Dit werk zal tentoonges-
teld worden in het grote Auditorium A dat binnenkort, 
na renovatie, heropend zal worden. 

  Een vrijgevige mecenas, een vriend van musea, heeft 
100 gratis rondleidingen aangeboden aan scholen 
van het lager en secundair onderwijs ter gelegenheid 
van de tentoonstelling Rik Wouters. Hij herneemt de 
actie voor de tentoonstelling Magritte, Broodthaers 
& de hedendaagse kunst. Eind 2017 zullen bijna 6.000 
 leerlingen van deze actie genoten hebben. Dank u! 

  Gezien het succes van het atelier van Rik Wouters, waarvoor  
de Vrienden de animatie bekostigden, wordt deze actie 
voor ‘Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst’ 
herhaald. Laat uw talenten zien tijdens het weekend van 
03&04.11, 02&03.12, 13&14.01 en 03&04.02! Gratis toegang. 

  De Vrienden steunen de actie Free Guide (via het Fonds 
René Boël) en het koor van de musea.

  De aanpassing van de multimediale tafel (Digital  
Experience) die in het Forum zal geïnstalleerd worden 
vanaf 13 oktober wordt gefinancierd door de Vrienden.
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Mme Noura Ait Said • M. & Mme Michel Alloo • ASBL Ass. royale 
des Demeures Historiques • M. & Mme Patrick Baillieux • Mme 
Suzanne Belgeonne • M. & Mme Philip & Christine Bentley-Bausier 
• M. & Mme Jacques & Christiane Berghmans-Waucquez • Dhr. 
Franz Bingen • Mme Chantal Blanchoud • M. & Mme Harold Boël 
• M. & Mme Nicolas Boël • M. & Mme Michel Boël-Schumann • 
Mme Andrée Caillet • M. Guy Cammermans • M. & Mme Henri 
et Valentine Cardon de Lichtbuer • M. & Mme V. & P. Cardon 
de Lichtbuer-Jadot • Mw. Helena Colle • Dhr. Corneille • Mme 
Corneille-Van Beverloo • Comtesse Cécile Cornet d’Elzius • Dhr. 
Hugo Crauwels • Duchesse Emmeline d’Audiffret-Pasquier • M. & 
Mme Stéphanie Davidts-Douillet • Comte Léopold de Beauffort 
• M. & Mme Eric de Beco • Prince et Princesse Amaury & Nathalie 
de Merode • M. & Mme Alain De Pauw-Ashraf Amari • M. & Mme 
Thierry & Solange de Saint Rapt • M. & Mme Adrien de Schietere 
de Lophem • Mme Claude de Selliers de Moranville • M. & 
Mme Amaury de Solages • Vicomte et Vicomtesse Nicolas de 
Spoelberch • Baron et Baronne de Vaucleroy • Baron et Baronne 
Olivier de Vinck • M. Alain De Waele • M. & Mme Ivan Delacroix 
• M. Eric Delbeauve • M. & Mme Philippe Delusinne • M. & Mme 
Henry & Bernadette Delwaide-de St Leger • M. & Mme Philippe 
Demonceau-Fettweis • M. Michel Draguet • Comte & Comtesse 
Baudouin du Parc • M. & Mme Gerard & Dominique Dumonteil • 
M. & Mme Romain & Catherine Durand • M. & Mme Raoul Dutry 
• Docteur P. Ectors • M. & Mme Fabrice Evangelista-Mely • M. & 
Mme Pierre & Francine Gamet-Sorel • Baron et Baronne Roland 
Gillion Crowet • Dhr. & Mw. Herman en Marina Goossens-Boerjan 

• Mme Jacqueline Green-Boël • M. Ronald Guttman • Dhr. & 
Mw. Luc Indekeu • Mme Philippe Jadot • Baron & Baronne Paul-
Emmanuel Janssen • Gravin Marthe Buysse -Janssen • Mme Eric 
Janssen • M. & Mme Bernard & Françoise Jolly-de Vaucleroy • 
Mme Jacqueline Juge • M. & Mme Elie & Evelyne Kantchelof •  M. & 
Mme Dominique Lambot • M. & Mme E. Le Jeune-Brasseur • M. 
& Mme Haegelsteen-Lhoist • M. & Mme Cédric & Cookie Lienart 
van Lidth de Jeude • M. Marc Luyckx-Coelis • Mme Christiane 
Martroye de Joly • M. & Mme Eric Mathay • M. Ellis Mathews • 
Mme Jeanne Huguette Mathieu • M. & Mme M. Mauduit • M. & 
Mme Olivier Merveilleux du Vignaux • M. & Mme Erik Mondron 
• M. & Mme André & Marie-Christine Mueller-Chalon • Notaris 
Luc Marroyen • M. & Mme Pierre Opdebeeck • M. & Mme Eric & 
Evelyn Osterweil-Rokach • Mw. Laura Parret • M. & Mme Michel 
Peterbroeck-Coenraets • Messieurs Pavlos & Charles Pilavachi-
Jankowski • De Heren Michel & Jean Pirson-Somers • M. Tony 
Pouppez de Kettenis • Baronne Philippe Roberts-Jones • M. & 
Mme Jean-Marie Schmitt • M. & Mme E. Speeckaert-Cornet 
d’Elzius • M. & Mme René & Inna Spitaels-Pavlova • M. & Mme 
Christian Sprangers-Hubrechts • M. & Mme Philippe R. Stoclet 
• M. Christian Storck • M. & Mme Jan & Cécile Terlinck-Octors • 
Mme Sabine Thorn • M. & Mme Takashi & Mitsuko Tomomoto 
• Mme Sinette Tonneau-Paul • Mme Eline Ubaghs • M. & Mme 
Bertrand et Constance Dumas-Vaghi • Baron & Baronne Hugues 
& Fabienne van der Straten Waillet-Velge • M. & Mme Marie & 
Jean-Claude Van Droogenbroeck-Lemper • Chevalier & Mme 
Nicolas van Outryve d’Ydewalle • M. & Mme André & Michèle 
Van Ryn-Kuborn • Dhr. & Mw. Roger Verhaegen • M. & Mme 
Alexis & Corinne Verougstraete-Charles • M. & Mme Villee-
Courtoy • Mme Ursula von Zitzewitz • M. Paul Waucquez • M. Guy 
Wilwertz • M. & Mme Antoine & Sylvie Winckler-Beaufour

 LIJST VAN BESCHERMENDE LEDEN  

 EN ERENLEDEN 2016 
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Inschrijvingsformulier 
Kies uw categorie en vul onderstaand formulier in. 
 Toetredend lid – 50 €/ jaar 
 Toetredend lid en partner (2 lidkaarten) – 75 €/ jaar
 Effectief lid – 100 €/ jaar 
 Effectief lid en partner (2 lidkaarten) – 150 €/ jaar
 Beschermend lid * – 100 €/ jaar + een gift minstens 150 €

 Beschermend lid 
 en partner * (2 lidkaarten) – 150 €/ jaar + een gift minstens 150 €

 Familie: met kopie van identiteitskaart – 85 €/ jaar
 Duo (1 kaart op naam en 1 genodigde) – 200 €/ jaar 
 Jong lid (18 – 25): met kopie van identiteitskaart – 20 €/ jaar
* Ieder Effectief lid dat naast zijn lidgeld, een gift doet van minstens 150€ op de rekening 
Fonds van de Vrienden van de Musea, BE81 6790 7542 9624/PCHQBEBB wordt Beschermend lid.

Naam | Voornaam

Adres

Postcode | Stad

Tel. | E-mail

Datum | Handtekening

Lidgeld  BE32 3631 2340 9302 / BBRUBEBB
Giften BE81 6790 7542 9624 / PCHQBEBB

Terug te sturen naar Vrienden van KMSKB: Museumstraat 9, 1000 Brussel

 KIES EEN KLEUR! 

 

Jong 
lid

Familie

 

Toetredend 
lid

 

Effectief 
lid

Beschermend 
lid 

Duo
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