
Firma Van Drie voorjaarsreis - Brussel - 24-26 april 2015 

De korte voorjaarsreis met de Firma Van Drie gaat naar onze zuiderburen,  

naar Brussel om precies te zijn. 

 

 
We reizen per trein van Gouda naar Brussel Centraal en lopen dan naar ons hotel  gelegen aan de 

Rue Royale. Hotel Motel One Brussel is een strak en modern ingericht hotel in de kleurstellingen 

blauw bruin wit. Het kreeg een 8,7 in de beoordelingen. 

Er is 's morgens een ontbijtbuffet. We slapen er 2 nachten. 

  

Dag 1 

We bezoeken de overzichtstentoonstelling van Chagall in de Koninklijke Musea  voor Schone 

Kunsten. Er zullen maar liefst 200 werken te zien zijn die zijn complete artistieke oeuvre zullen 

belichten. De werken zijn afkomstig van musea en particuliere collecties van over de hele wereld 

waaronder New York, Parijs en Basel. 

    



Dag 2 

We bezoeken de hedendaagse kunstbeurs Art Brussels in de tentoonstellingshallen vlakbij het 

Atomium. Het sterke van deze beurs is deelname van internationale galeries. Dat maakt het beeld 

van wat er heden ten dage gemaakt wordt compleet. 

Het niveau van het gebodene is hoog. Dat alles in twee hallen. 

 

 

 



 

Dag 3 
We bezoeken Wiels, Centrum voor hedendaagse Kunst, een bijzondere plek om hedendaagse kunst 
te bekijken sinds 2007 gevestigt in een voormalige bierbrouwerij van Wielemans-Ceuppens.  
Het gebouw stamt uit 1930 naar een ontwerp van Adrien Blomme.  

 
 
De tentoonstelling die we gaan bezoeken heet Body Talk: feminisme, seksualiteit en het lichaam in 
het werk van zes Afrikaanse kunstenaressen 
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Deze driedaagse kunstreis omvat: 
- treinretour Gouda-Brussel Centraal 
- 2x overnachtingen in Hotel Motel One Brussel op basis van een twee persoonskamer (er zijn geen 1 
persoonskamers beschikbaar) 
- 2x ontbijtbuffet 
- 1 dagkaart voor de metro naar de beurs 
- toegangsprijs Art Brussels, KMSK expo Chagall, Wiels expo Body Talk 
- 2x diner in restaurant El Metteko  
 
 
Niet inbegrepen: 
- lunch 
- drankjes 
 

Prijs:  
euro 270,- voor Firmanten, vrienden, vrijwilligers 
euro 300,- externen 

 

 

Reserveren: 

André Groeneveld 

andre.groeneveld66@gmail.com 

op basis van wie het eerst komt en boeken is deelname is betalen. 
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