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Tentoonstellingen in Wallonië | Huidige
expo's
Ontdek onze selectie tentoonstellingen in Wallonië... Schilderkunst, hedendaagse
kunst, fotografie of stripverhalen. In de Waalse musea kan je tal van tijdelijke
tentoonstellingen bezoeken.
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De Europese nacht van de Musea
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

© Tourisme Silly

De Nacht van de musea ontstond in 2005 en kent sinds het begin
een groot succes in heel Europa. Een aantrekkelijk programma
wacht je in Wallonië.

De Waalse dagen van het Water
http://environnement.wallonie.be/jwe

© WBT - Bruno d'Alimonte

De Waalse dagen van het Water zijn meer dan 400 evenementen
in heel Wallonië om water te vieren!

Festival Pépites, l'Art et les Tout-Petis: het BPS22
voor kinderen
Boulevard Solvay 22
Charleroi - 6000
Contact: +32 71 27 29 71

© Saris & den Engelsman

https://www.bps22.be/fr/activites/annule-le-bps22-aux-enfants

Het Festival Pépites, l'Art et les Tout-Petits nodigt jong en oud uit
om de tentoonstellingen op een speelse manier te ontdekken. In
het BPS van Charleroi.

Fluide | Buitengewoon kunstparcours in Thuin
Thuin - 6530
http://www.fluide-thuin.be

© WBT - J.P.Remy

Fluide is er terug in Thuin. Hedendaagse kunstenaars komen naar
Thuin voor een origineel en gedurfd openbaar kunstparcours.

La Journée de la Gratuité | Open dag in het Domein
van Mariemont
Chaussée De Mariemont 100
Morlanwelz - 7140
Contact: +32 64 21 21 93
Telephone de reservation: +32 64 27
37 41
© Musée royal de Mariemont

http://www.musee-mariemont.be

Het Domein van Mariemont gooit zijn deuren voor je open en
nodigt je uit om het museum gratis te bezoeken om de
permanente collecties of de huidige tentoonstelling te
(her)ontdekken. Kom en geniet van een gratis dag boordevol rijke
en gevarieerde activiteiten in Morlanwelz.

Nacht van de musea in Bergen
Mons - 7000
Contact: +32 65 40 53 25
http://www.polemuseal.mons.be/fr

© WBT - Anibal Trejo

De musea en tentoonstellingsruimtes in Bergen openen hun
deuren in het kader van de nocturne van de musea in Bergen.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
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