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Rondleidingen, gidsbeurten, wandelvoordrachten, geleide bezoeken, tours,
excursies, dagprogramma’s, themarondleidingen, tentoonstellingen, …

Tentoonstellingsbezoek in het Rockoxhuis: HET GULDEN CABINET. Nog tot februari
2017. Het fenomeen privé-verzamelaars in de 16de- en 17de-eeuw, met topstukken van het
Rockoxhuis en het museum voor Schone kunsten Antwerpen getoond in de historische
burgemeesterswoning.
Tentoonstellingsbezoek in het Rockoxhuis: POWER FLOWER – bloemstillevens in de
Nederlanden. 28 november 2015 t.e.m. 27 maart 2016. Aansluitend bij de tentoonstelling
HET GULDEN CABINET worden er kleine deeltentoonstellingen ingericht. Deze maal gaat
het over de opkomst van bloemstillevens als apart genre in de schilderkunst.


Kapelbezoek SINT-CHARLES KAPEL. Een neogotische zaalkapel met zeldzame 15deeeuwse muurschilderingen in een historisch pand. Exclusief te bezoeken o.l.v. Key Minnebo.
Kerkbezoek SINT-ANDRIESKERK. Van kloosterkerk tot parochiekerk, van 36-heiligen en
koningin Mary Stuart, mode en hedendaagse kunst - sporen van 500 jaar geschiedenis en
gebruik.
Kerkbezoek DE ANTWERPSE KATHEDRAAL. Naast al wat je mag verwachten van een
kathedraalbezoek, vooral extra aandacht voor de rol van dit gebouw in het sociale leven van
de ambachten, gilden en broederschappen van weleer. (nog tot 2017)
Kerkbezoek thematisch in de kathedraal KOORKAPELLEN: KAMERS MET EEN
VERLEDEN. De restauratie van de koorkapellen is onlangs volbracht. Tijd om het resultaat
te gaan zien en hun geschiedenis te ontdekken. Een eigengemaakte themarondleiding.


Museumbezoek in het MAS: MASTOUR. Een algemene kennismaking met het concept, de
collectieachtergronden en de verwezenlijking van dit 21ste-eeuwse museum.
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Museumbezoek thematisch in het MAS: afdeling LEVEN EN DOOD. Twee verdiepingen
over hoe wereldculturen vroeger en nu omgaan met de grote menselijke levensvragen.
(Eventueel als twee aparte rondleidingen mogelijk: OVER MENSEN EN GODEN (7) en
COLLECTIE JANSSENS (8))
Museumbezoek thematisch in het MAS: afdeling MACHTSVERTOON. Het verhaal over
verschillende aspecten van macht zichtbaar gemaakt door sterke, slimme, wijze en rijke
collectiestukken.
Museumbezoek thematisch in het MAS vanaf 13 mei 2016: WERELDSTAD –à la carte.
Een nieuwe opstelling met als thema: eten: de Antwerpse geschiedenis van
voedselbevoorrading en eetgewoonten.
Museumbezoek thematisch in het MAS: ARCHITECTUURTOUR. Het gebouw als
hoofdrolspeler - van idee tot realisatie en functioneren nu.


Museumbezoek MUSEUM PLANTIN & MORETUS. Authentiek werk- en woonhuis van een
drukkersgeslacht actief ter plekke van de 16de- tot en met de 19de-eeuw - verhalen van
mensen en boeken. NOG TOT 30 APRIL 2016 IN HUIDIGE OPSTELLING; VANAF EIND
OKTOBER 2016 HEROPENING MET VOLLEDIGE HERINRICHTING.
Dagprogramma in het museum Plantin & Moretus: HET GEHEIME SPOOR VAN DE
WETENSCHAP. Interactieve rondleiding + etsworkshop versie voor volwassenen.
Relatieverschuivingen tussen geloof, wetenschap en ambachten in de 16 de- en 17de-eeuw
als grondleggers van ons hedendaags beeld van wetenschap. NOG TOT 30 APRIL 2016


Museumbezoek RUBENSHUIS. Ontdekking van het leven en zijn werk bij Rubens thuis, en
een blik op zijn tijd de 16de- en 17de-eeuw.
Museumbezoek thematisch in het Rubenshuis: MYTHOLOGISCHE VERBEELDING.
klassieke goden uitgebeeld van de 17de- tot de 18de-eeuw, dragers van metaforen en
betekenis? We zoeken het uit aan de hand van de palazzogevels van Rubens zijn huis, en
het plafondschilderij uit de Hofkamer, nu te zien in het Kolveniershof.





Causerieën, vertellingen, voordrachten, lezingen, presentaties,
museaal theater, optredens,…
Op verplaatsing – u zorgt voor de zaal.
Voorstellingen met beelden.


Vertelsessie MARGARET CAVENDISH, EEN VROUWELIJKE JULES VERNE? Een ode
aan de menselijke verbeelding, via het leven van deze 17de-eeuwse schrijfster die als vrouw
een eigenzinnige kijk had op wetenschap en filosofie.
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Vertelsessie SAGEN EN LEGENDEN VAN ANTWERPEN. Verhalen verteld en geduid. Een
ontmoeting met legendarische figuren via grote en kleine verhalen van Antwerpen: over
duivels, liefde, verdriet, helden en handen.
Vertelsessie DUIVELSE VERHALEN. Vertelsels over en met stadsduivels - mensen als
duivels en duivels als mensen. Schuilt er betekenis achter zo'n verhalen?
Vertelsessie MIDWINTERGEBRUIKEN – VAN HALLOWEEN TOT LICHTMIS. Enkele
historische achtergronden van gebruiken rond de midwinterperiode van oktober tot februari
en vergelijkingen tussen vroeger en nu. Het wordt dus een gezellig samenzijn met het
ophalen van herinneringen.
Vertelsessie HISTORISCHE HEKS TOT SPROOKJESHEKS. Over toverij en het imago van
heksen door de eeuwen heen, verhalen verteld met woord en beeld.
Vertelsessie MARKERENDE RITUELEN. De eeuw van Rockox in riten en ceremoniën.
Rituelen en gebruiken uit de tijd van Nicholas Rockox (1560-1640) in beeld gebracht.
VANAF MEI 2016.


Optreden met Herbert Flack STADSVERTELLINGEN. De speelse humor van Herbert en het
erudiet enthousiasme van Key brengen de geschiedenis van Antwerpen tot leven.
optreden met Herbert Flack REISVERTELLINGEN. Reisverhaler Herbert Flack en
verhalenreizigster Key Minnebo als virtuele reisleiders, dat belooft! Met hen weet je nooit
waar je gaat uitkomen.
Optreden met Herbert Flack – PALEIZERIEËN. Vertellingen in en over het Paleis op de Meir
op vraag van Tanguy Ottomer op maat gemaakt. Voor dit programma in de indrukwekkende
spiegelzaal: boekingen via Tanguy Ottomer: sales@beroepsbelg.be


optreden met Herbert Flack: nieuw programma in de maak – info volgt tegen Pasen 2016




Informatie en boekingen:
03 237 74 77
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