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Stichting Folon in het Kasteel van Terhulpen
Drève De La Ramée 6a
La Hulpe - 1310
Contact: +32 2 653 34 56
https://fondationfolon.be/?lang=nl
WBT - J.P. Remy
Op 20 minuten van Brussel heeft Folon, een groot Belgische kunstenaar, een 500-tal
werken ondergebracht in de Hoeve van het Kasteel van Terhulpen. 15
tentoonstellingszalen presenteren zijn aquarellen, schilderijen, etsen, voorwerpen,
beelden affiches en illustraties.
De Folonstichting bestaat 20 jaar in 2020!
De originele en interactieve museagrafie die door de kunstenaar werd bedacht, neemt
je mee op ontdekking naar de veelzijdige aspecten van zijn kunst en zijn universum. De
muziek, het lichtspel en de optische effecten zetten de mooiste creaties van een van
onze grootste Belgische kunstenaars kracht bij.

Een wereld van artistieke ervaringen
Tijdelijke tentoonstellingen
Ateliers
Verjaardagsfeestjes
Rondleidingen voor groepen, gecombineerd, uniek, intergenerationeel
(één zondagnamiddag per maand, op reservering)

Nieuwe rondleiding in de natuur
Maak een wandeling in het Regionale Domein van Solvay, een van de mooiste

landschapsparken van België, met een gids van de Stichting. Sluit af met een gratis
bezoek aan het Folon Museum.
Ontdek de wereld van de kunstenaar en de waarden die hem dierbaar zijn!

Bezoekers met specifieke behoeften
De Stichting biedt uitrusting en faciliteiten voor aan personen met specifieke behoeften:
Blinde of slechtziende personen: multisensoriële rondleidingen in
samenwerking met vzw ONA. (De kunstwerken zijn beschikbaar in reliëf
of in thermovorm. Promotiesteun is in braille beschikbaar)
Dove of slechthorende personen
Omdat deze structuur niet Access-i gecertifieerd is, raden we je aan om rechtstreeks
contact op te nemen om meer te vernemen over de reële toegankelijkheid.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het officiële Access-icertificaat.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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