Hoog tijd om nog eens iets te plannen met je bedrijf? Nog op zoek naar een bijzondere locatie voor een familiedag in
2019? In Bokrijk stap je in ‘De wereld van Bruegel’, een interactieve en tijdelijke Bruegelexpo die je niet mag missen.
Een dag voor je personeel, relaties of klanten in Bokrijk is een belevenis van begin tot eind. Vanaf het eerste
moment heeft je bedrijf een vast aanspreekpunt: zo helpen we je graag om een dag op maat op te stellen. Het wordt
een onbezorgd en puik georganiseerd bezoek!

‘DE WERELD VAN BRUEGEL’ IN BOKRIJK
De interactieve Bruegelexpo in Bokrijk brengt exclusief van 6 april tot en met 20 oktober 2019 de link tussen
de schilder Pieter Bruegel en het Openluchtmuseum op een verrassende manier aan het licht. Waan je midden
in een schilderij op het inspirerende Bruegelparcours en ontdek hoe actueel zijn werk vandaag nog steeds is.
BRUEGEL EN BOKRIJK … DAT LIGT MEER
VOOR DE HAND DAN JE ZOU DENKEN!
Bokrijk focust op het dagelijkse leven van
mensen vroeger, nu en in de toekomst. Ook
in de werken van Bruegel staat de ‘gewone’
mens centraal.
HET BRUEGELPARCOURS
Je houdt halt bij diverse plekken in het
Openluchtmuseum waar de verbondenheid
tussen Bokrijk en Bruegel echt voelbaar is.
Wie was Pieter Bruegel de Oude? Wat
vertellen zijn werken over het dagelijkse
leven in de 16de eeuw? En kan je zijn oeuvre
vertalen naar de actualiteit? Het parcours
voert je naar het bekende schilderij ‘De strijd
tussen Carnaval en Vasten’. Je stapt op het
einde van het parcours letterlijk binnen in dit
werk en wordt zelf één van de figuranten …
Het Bruegelparcours al gamend afleggen met je
gezin kan ook! In onze interactieve Bruegelgame
neemt de nar uit ‘De strijd tussen Carnaval en
Vasten’ je mee op digitaal sleeptouw.

MEER INFO OP WWW.BOKRIJK.BE

EXCLUSIEVE LOCATIE VOOR BEDRIJVEN
Een exclusieve bijzondere ‘Oude Stad’ voor
jouw bedrijf met aparte parking, aparte
toegang tot het Openluchtmuseum én
een multifunctionele moderne ruimte
HANGAR58 (2000m²).
Een geslaagd evenement zonder zorgen?
Het Bokrijk-team garandeert het. Jij zegt
wat je wenst, wij voeren het uit. Wij doen alle
voorbereidingen, koppelen regelmatig terug en
staan ook tijdens het evenement paraat. Maak je
gebruik van een evenementenbureau? Dan
werken we nauw en intensief met hen samen.

VOORBEELD FAMILIEDAG

Benieuwd hoe bijzonder een dagje in ‘De wereld van Bruegel’ kan zijn voor jouw bedrijf, klant of relatie?
De site van de Oude Stad is exclusief en kan je volledig personaliseren.

ONTHAAL HANGAR 58 - OUDE STAD
De personeelsleden en hun gezin, klanten of relaties
genieten van een welkome ontvangst in HANGAR58,
indien gewenst met ontbijt of receptie.

GENIET CULINAIR EN EXCLUSIEF
Geniet van een Breugeliaans buffet in HANGAR58
- Oude Stad en dit in combinatie met een heus
Breugeliaans kinderdorp onder professionele
begeleiding.
• Workshops Bruegel zoals figuren uit
strijkparels maken, op canvas doeken verven of
muziekinstrumenten maken
• Kinderspelen Bruegel zoals knikkeren, bikkelen,
hoelahoepen, steltlopen, touwspringen of tollen
• Boogschieten

ONTDEK HET OPENLUCHTMUSEUM
Ontdek op eigen tempo het Bruegelparcours ‘De
wereld van Bruegel’ of speel dit parcours al gamend.
In museumdeel Kempen laat je je onderdompelen in
het verhaal over vakmanschap van vandaag, gisteren
en morgen, bewonder je demonstraties en steek je zelf
de handen uit de mouwen tijdens boeiende ateliers.
Na de kunst van het brood bakken en de geschiedenis
van textiel ontdek je alles over het brouwen van
ambachtelijk bier.
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In museumdeel Haspengouw word je door de
Bokrijkacteurs ondergedompeld in het jaar 1913.
In ‘De sixties’ voeren levensechte decors je zo terug in
de tijd.
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PRAKTISCH

Bovenstaand voorbeeldprogramma:
500 personen of meer: vanaf € 77 p.p.
1.000 personen of meer: vanaf € 65 p.p.

MEER INFO OF BOEKEN?

Via bokrijksales@limburg.be of 011 26 53 14.
Voor het volledige aanbod voor bedrijven zie
www.bokrijk.be.

Bedrijfsformule ‘De wereld van Bruegel’ te boeken
van 6 april t.e.m. 20 oktober 2019.

