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6 JazzLab
32 Symfonieorkest Vlaanderen

19 Kasteel van Gaasbeek
20 BOZAR
21 Fondation Folon
22 Joods Museum
23 Atomium
24 ADAM museum
25 Wiels
26 Brussels Philharmonic
27 Vlaams Radiokoor
28 BELvue Museum
29 M Leuven

7 deSingel
8 De Roma
9 Antwerp Symphony Orchestra
11 MAS
10 Red Star Line Museum
12 Museum Plantin-Moretus
13 Museum Vleeshuis
14 Letterenhuis
15 Rubenshuis
16 Museum Mayer van den Bergh
17 DIVA
18 Kazerne Dossin

30 De Werf
31 Handelsbeurs
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40  Bilzen Mysteries: 
Het Complot & Het Verhaal

42 Forestia

41 Bastogne War museum33 In Flanders Fields Museum
34 Concertgebouw Brugge
35 Seafront
36 Gruuthusemuseum
37 Groeningemuseum
38 Sint-Janshospitaal
39 Volkskundemuseum
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43  Eifel
44 - 45 Bretagne 
46 - 47 Sicilië
48 - 49 Napels en Ischia
50 - 51 Galicië
52 – 53  Azoren
54 - 55 Centraal-Portugal
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M A A K  K E N N I S
M E T  U W
KNACK CLUBKAART

GRATIS TICKETS EN KORTINGEN
Het vaste kortingsaanbod ontdekt u in 
deze gids en is ook online raadpleegbaar 
op www.knackclub.be. Daarnaast 
maakt u elke week kans op gratis tickets 
van een hele reeks voorstellingen, dit 
aanbod kan u terugvinden in de Knack 
Clubpagina’s in uw Knack. 

Surf naar knackclub.be voor een 
overzicht – meespelen kan nadat 
u zich inlogt. 

VAKANTIES
Knacklezers slaan graag de vleugels uit. We zoeken dus naar topaanbiedingen 
voor uw vakanties. Ook in 2020 boekt u tickets tegen erg voordelige prijzen.

SERVICE VOOR ABONNEES
Hebt u vragen of een klacht? Verhuist u? Of wilt u Knack laten doorsturen 
naar uw vakantieadres? Stuur dan een e-mail naar info@abonnementen.be, 
surf naar abonnementen.be of bel naar 078 35 33 13.

PROBLEMEN MET UW REGISTRATIEGEGEVENS ONLINE?

Stuur een e-mail naar helpdesk@knack.be

Als Knackabonnee heeft u samen met de Knack Club Voordelengids 2020 

uw persoonlijke Knack Clubkaart ontvangen. Deze kaart bevat naast uw naam 

ook uw abonneenummer. Hou uw Knack Clubkaart bij de hand en geniet het 

hele jaar door van de voordelen.

Film

Only You
Datum naar keuze

Na een onenightstand op oudejaarsavond wor-
den Jake en Elena stapelverliefd op elkaar. Na een 
paar weken wonen ze al samen, en niet lang daarna  
besluiten ze voor een kind te gaan. Maar dat loopt niet zoals 
verwacht… De druk neemt toe en het idee van een gezin  
overschaduwt hun liefde voor elkaar.

Een gepassioneerd, romantisch en eigentijds liefdesver-
haal, over de strijd om verliefd te blijven. Wanneer het 
leven je niet altijd geeft wat je verlangt.

PRAKTISCH

➝➝ Voor programmatie: zie cinenews.be
➝➝ Meer info: cinemien.be
➝➝ In de bioscoop vanaf 14/08

www.knackclub.be

Concert 

Brussels Philharmonic en  
Stéphane Denève - Mahler 5
Zaterdag 7/9 om 20 uur

De symfonieën van Gustav Mahler vormen één van de 
hoekstenen van de symfonische muziek van de 20ste 
eeuw. Grootse architecturale constructies, onverschrok-
ken en grensverleggend vormgegeven, met diepe,  
persoonlijke en soms rauwe emoties. Onmogelijk  
ongevoelig te blijven.

Voor wie Mahler nog niet kent, is zijn epische 5de  
Symfonie een ideale ‘first date’. Eindelijk was de  
componist klaar om zijn zoektocht naar antwoorden 
op de grote levensvragen achter zich te laten, en zich 
vol kracht en optimisme op het leven te focussen. Het  
resultaat is intense muziek, die zowel de natuur-
kracht van de Oostenrijkse bergen weerspiegelt als 
de liefde voor zijn vrouw Alma in het Adagietto – dat  
wereldberoemd werd door Visconti’s film ‘Death in 
Venice’.

PRAKTISCH

➝➝ Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, Brugge
➝➝ Meer info en tickets: brusselsphilharmonic.be

www.knackclub.be

KNACK CLUB

Als Knackabonnee bent u automatisch lid van de Knack Club. Ontdek uw voordelen op www.knackclub.be

100 X 2 TICKETS    
voor Knackabonnees

35 X 2 TICKETS    
voor Knackabonnees

Film 
La Quietud
Datum naar keuze

Hoewel zussen Mia en Eugenia al jaren 
op andere werelddelen wonen, heb-
ben ze hun hechte band altijd weten te 
behouden. Als hun vader een beroerte 
krijgt en in een coma terechtkomt, keert 
Eugenia vanuit Parijs terug naar La 
Quietud, het landgoed van haar familie 
vlakbij Buenos Aires. Al snel na de her-
eniging met haar zus en moeder, wor-
den de drie vrouwen geforceerd hun 
trauma’s uit het verleden onder ogen te 
komen en verborgen geheimen bekend 
te maken.

Argentijns toptalent Pablo Trapero 
regisseert zijn muze Martina Gusman 
en Bérénice ‘The Artist’ Bejo. Deze film 
werd geselecteerd voor de filmfestivals 
van Venetië en Toronto.

  PRAKTISCH

➝➝ Voor programmatie: zie cinenews.be
➝➝ Meer info: septemberfilm.be
➝➝ In de bioscoop vanaf 21/08

www.knackclub.be

Boeken 
Standaard Boekhandel - 
lezen, leren en  
ontspannen 
Met meer dan 140 winkels verspreid 
over Vlaanderen en een webwinkel  op 
www.standaardboekhandel.be, vind je 
bij Standaard Boekhandel gegarandeerd 
meer dan je zoekt.

Standaard Boekhandel heeft een sterke 
positie als marktleider in de Vlaamse 
boekenmarkt. Als keten blijven we in 
volle beweging. Onze ambitie? Ieders 
leven extra inhoud geven door een sterk 
cultureel, ontspannend en educatief 
aanbod.

Ga met deze waardebon op ontdek-
kingstocht bij een Standaard Boekhan-
del in je buurt. Je kan er kiezen uit een 
uitgebreid assortiment boeken, e-books, 
cd’s, dvd’s en papierwaren.

Koop je liever online? Je gebruikt de 
boekenbon ook makkelijk in onze web-
winkel www.standaardboekhandel.be

PRAKTISCH

➝➝ Geldig tot datum vermeld op boekenbon
➝➝ Niet geldig voor aankoop van geschenkboxen, 

elektronica en loterijproducten.
➝➝ Meer info: standaardboekhandel.be 
➝➝ Cadeaubon ter waarde van 20 euro

www.knackclub.be

Museum  
Sint-Janshospitaal
Datum naar keuze

Het Sint-Janshospitaal is een van de 
oudst bewaarde hospitaalgebouwen 
van Europa. Meubels, schilderijen, 
beelden, zilverwerk en tinnen voor-
werpen zijn de stille getuigen van 
eeuwenlange zieken- en zielszorg in 
dit hospitaal.De collectie omvat veel 
kunstwerken die speciaal gemaakt 
werden voor of geschonken werden 
aan het hospitaal. Je vindt er onder 
meer wereldberoemde meesterwer-
ken van een der bekendste Vlaamse 
primitieven: Hans Memling. Zijn 
‘Ursulaschrijn’ is een van de hoogst 
gewaardeerde kunstwerken van België. 
Uniek is ook het dakgebinte van het 
gebouw, dat tot de oudste en meest 
monumentale van Europa behoort. Ver-
geet daarnaast zeker niet een bezoek te 
brengen aan de oude apotheek en de 
kruidentuinen. 

PRAKTISCH

➝➝ Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge
➝➝ Meer info en tickets: museabrugge.be
➝➝ Knack Clubleden genieten op vertoon van hun 

Knack Clubkaart 25% korting op de toegangsprijs. 
Korting geldig voor max. 2 pers./Knack Clubkaart 
tot eind 2019.

www.knackclub.be

VOORDEEL   
voor Knackabonnees

50 X 2 TICKETS   
voor Knackabonnees

13 CADEAUBONNEN    
voor Knackabonnees

2299_KC_1408double.indd   All Pages 12/08/2019   10:26

PROBLEMEN MET UW REGISTRATIEGEGEVENS ONLINE?

helpdesk@knack.be

L I D K A A R T

© Christophe Ketels



ANTWERPEN  76  VLAANDEREN

JazzLab meet onvermoeibaar de polsslag 
van de hedendaagse Belgische jazz. Elke 
maand tourt een jazzgroep door Vlaan-
deren en Brussel, langs een selectie van 
cultuurcentra, kunstencentra en clubs 
die zich als partner van JazzLab inzetten 
om Belgische jazz een podium te geven. 
Daarnaast initieert JazzLab nieuwe 
projecten, neemt het steeds vaker de 
rol op van co-producent bij grensover-
schrijdende producties en werken ze mee 
aan diverse netwerkmomenten, zowel 
nationaal als internationaal gericht, om de 
sector te versterken. JazzLab presenteert 
in het voorjaar van 2020 opnieuw een 
eclectische waaier aan artiesten, met de 
poëtische mijmermuziek van het Natashia 
Kelly Trio, de intrigerende speltactieken 
van Pentadox, de cinematische insteek 
van Bruno Vansina’s 12/12, de furieuze, 
maar complexe interactie van Wasdaman, 
en tenslotte de internationaal gekleurde 
afsluiter GingerBlackGinger. Voor elk 
wat wils!
Schrijf je in op de (e-)nieuwsbrief op  
www.jazzlab.be om de veelzijdige Belgische 
jazzscene op de voet te volgen.

deSingel, dat is architectuur, muziek, dans 
en theater van internationaal niveau. Dat 
is hedendaagse kunst van artiesten die 
vandaag iets te vertellen hebben, of ze dat 
nu doen met 16e-eeuwse muziek, met een 
theatertekst van nu of met een ontwerp 
voor het gebouw van de toekomst. deSin-
gel, dat is een voor Vlaanderen unieke 
en  grootschalige kunstsite, met grote en 
kleine zalen, een tentoonstellingsruimte 
en – niet te vergeten – een Grand café! 
Kortom, een bruisend huis voor de kun-
sten, waar samen met u ingezet wordt op 
verwondering, nieuwsgierigheid, avon-
tuur en goesting.

Een greep uit het internationale aan-
bod: Anne Teresa De Keersmaeker (BE), 
Jean-Guihen Queyras (FR), Riccardo 
Chailly (I), Batsheva The Young Ensemble 
(IL), Simon Stone (AUS), Alexander Mel-
nikov (RU), Isabelle Huppert (F), Daniel 
Linehan (USA/BE) ...

JAZZLAB THE FINEST IN BELGIAN JAZZ
PROFESSIONEEL NETWERK VOOR BELGISCHE JAZZ

DESINGEL
THEATER, MUZIEK, DANS EN ARCHITECTUUR

  jazzlab.be 
  deSingel internationale kunstcampus, Desguinlei 25, Antwerpen
  tickets@desingel.be - desingel.be  
℡ 03 248 28 28 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart van diverse kortin-
gen voor JazzLab-concerten bij verschillende concertenzalen in Vlaanderen. Een 
overzicht van de deelnemende concertzalen met hun respectievelijke korting: 
www.jazzlab.be/knackclubactie. Actie geldig tot juni 2020. 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart een korting van 15 
tot 30 % op de basisprijs. Korting geldig voor max. 2 pers./Knack Clubkaart tot 
eind 2020.Diverse 

kortin
gen 
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t 
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© Jan Kempenaers

GingerBlackGinger © Thomas Geuens
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VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten € 3 korting per ticket op het basistarief in voorverkoop: 
telefonisch (03 600 16 60) en online (deroma.be) met gebruik van de actiecode 
Knack2020roma. Aan de ticketbalie (Turnhoutsebaan 329) krijgt u dezelfde 
korting op vertoon van uw Knack Clubkaart. € 3

ko
rtin

g

  De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout 
  deroma.be
℡ 03 600 16 60  

De Roma is de mooiste concertzaal van 
Antwerpen. Gelegen in het bruisende Bor-
gerhout, ben je er aan het juiste adres voor 
concerten, cinema en socioculturele acti-
viteiten. Een avondje uit? De Roma biedt 
voor ieder wat wils. Bijna dagelijks vinden 
er concerten plaats. Van pop en rock, over 
jazz en fado, tot het levenslied. Het aanbod 
is bijzonder groot. Maar De Roma is nog 
veel meer dan een concertzaal. Als fi lm-
liefhebber geniet je er van de betere fi lm, 
er zijn dansnamiddagen, activiteiten voor 
kinderen, boekvoorstellingen en debat-
avonden over wat er leeft in de stad. De 
meer dan 400 vrijwilligers van De Roma 

ontvangen je met open armen en zorgen 
voor een unieke sfeer in deze prachtige, 
authentieke zaal uit 1928. 

Op zoek naar een gezellige plek om te eten 
voor de voorstelling? Dan ben je van harte 
welkom in AMOR, het café-resturant van 
De Roma. Eerlijke, duurzame producten 
en groenten vormen de basis. Als je bij je 
reservatie aangeeft dat je naar een concert 
in De Roma gaat, zorgen we ervoor dat je 
geen seconde van het optreden hoeft te 
missen.
Info en reservaties: www.deroma.be/amor

DE ROMA

Het Antwerp Symphony Orchestra is het 
symfonisch orkest van Vlaanderen, met 
de vermaarde Koningin Elisabethzaal in 
Antwerpen als thuisbasis. Het orkest staat 
onder leiding van chef-dirigent Elim Chan 
en eredirigent Philippe Herreweghe en 
brengt concerten op de grootste podia in 
binnen- en buitenland.
Wat je in 2020 van het Antwerp Symp-
hony Orchestra mag verwachten? Een 
gevarieerd en boeiend concertaanbod met 
o.a. symfonische concerten met topsolisten 
en topdirigenten, KIDconcerten voor de 
jongste muziekliefhebbers en concerten op 
zaterdagmiddag en zondagochtend, maar 
ook speciale producties zoals theater-, 
fi lm- en clubconcerten. 
Bekijk de volledige concertkalender op 
www.antwerpso.be en geniet van de beste 
klassieke muziek in de beste klassieke con-
certzaal van het land. 

#thesoundofantwerp

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

  Koningin Astridplein 20-26, Antwerpen
  antwerpso.be
℡ 03 213 54 06  

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten 10 % korting op losse tickets voor de concerten van het 
Antwerp Symphony Orchestra in Antwerpen (met uitzondering van de KIDcon-
certen, Clubconcerten en prestigeconcerten), op vertoon van hun Knack 
Clubkaart of online via antwerpsymphonyorchestra.be met gebruik van 
de actiecode ASOKnack2020.

10%
ko

rtin
g

© Antwerp Symphony Orchestra & Jesse Willems

© Antwerp Symphony & Vincent Callot© De Roma - Wilco
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Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek 
van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun verhalen, die van de rederij die hen ver-
voerde en die van de stad en de haven staan centraal in het museum. 
Vanaf 14 mei 2020 pakt het Red Star line Museum uit met de expo Destination 
Sweetheart, over liefdesmigratie van de Red Star Line-periode tot vandaag. Met brie-
ven en persoonlijke objecten sleept de expo u mee in beklijvende liefdesverhalen over 
de grenzen heen. Het is een tentoonstelling over moed, romantiek, liefde. Maar ook 
over pijn, worsteling en veerkracht. Even napraten over alle verhalen kan in het gezel-
lige museumcafé ‘Upper Deck’ met zicht op de historische loods.

MAS MUSEUM AAN DE STROOM RED STAR LINE MUSEUM

  MAS | Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, Antwerpen
  mas.be - mas@antwerpen.be

  Red Star Line Museum, Montevideostraat 3, Antwerpen
  redstarline.be – redstarline@antwerpen.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020 (wanneer een reductietarief van toepas-
sing is, is het goedkoopste ticket gratis en het duurste ticket betalend).

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen 2 euro korting op een ticket naar keuze. Korting geldig  
op vertoon van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1 € 2
ko

rtin
g

Loop het MAS binnen. Sta versteld van 
de architectuur. Laat u museumzaal na 
museumzaal meevoeren door wat u ziet 
en door de verhalen die hier van over de 
hele wereld binnenstromen. Het MAS 
is het grootste museum van Antwerpen. 
Zeven museumzalen en meer dan 500.000 
collectiestukken vertellen elk hun eigen 
intrigerende verhaal. Laat u verrassen door 
boeiende tentoonstellingen over heden, 
toekomst en verleden van Antwerpen en 
de wereld.

In 2020 staan er opnieuw frappante ten-
toonstellingen op het programma. Nog tot 
19 april kan u in de Japanse popcultuur 
duiken met de expo Cool Japan. His-
torische Japanse objecten tonen hoe de 
iconen van nu in een lange traditie van 
creativiteit en uitwisseling staan. Deze 
expo trok een recordaantal bezoekers in 
het Museum Volkenkunde in Leiden en is 
in vernieuwde vorm te zien in het MAS. 

Vanaf 19  juni 2020 opent de expo 100 x 
Congo die 100 unieke Congolese werken 
centraal zet. In 2020 was het immers 100 
jaar geleden dat Antwerpen, in volle kolo-
niale tijd zijn Congolese museumcollectie 
verwierf. Met deze expo nodigt het MAS u 
uit om kritisch na te denken over de beeld-
vorming van Afrikanen doorheen de tijd 
en staat het stil bij de manier waarop de 
Congolese museumcollectie in Antwerpen 
tot stand kwam. Maar er staat in 2020 nog 
meer op het programma. Ontdek het op 
www.mas.be

© Ans Brys © Victoriano Moreno
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In het Museum Plantin-Moretus komt het 
verhaal van Christoffel Plantijn en de fami-
lie Moretus helemaal tot leven. Christoffel 
Plantijn en zijn schoonzoon Jan Moretus 
waren een revolutionair duo. Zij waren de 
eerste drukkers op industriële schaal. De 
Steve Jobs en Mark Zuckerberg van hun 
tijd. Wandel binnen in de wereldberoemde 
drukkerij en woning alsof u een vriend 
aan huis bent. 
In 2020 viert het Museum Plantin-Moretus 
de 500e verjaardag van Christoffel Plan-
tijn met een gevarieerd programma dat u 
een verrassende kijk geeft op een veelzij-
dig man: Christoffel Plantijn als inspirator, 

reiziger, briefschrijver én bewoner van de 
bewogen 16de eeuw. 
Vanaf 15 maart ontdekt u de inspirerende 
collectie houtblokken online. Van 25 april 
tot 30 augustus gaat u met Plantin mee op 
zakenreis naar Leiden, Parijs en Frank-
furt. Vanaf 9 oktober stelt het museum 
uitvindingen en ontdekkingen in de 16de 
eeuw tentoon. Gelijktijdig ontdekt u in 
de brieven van Plantijn hoe hij écht in 
het leven stond. Tot slot ontvangt het 
museum in november twee internationaal 
gerenommeerde grafici voor een lezing en 
workshops. 

Museum Vleeshuis laat u kennismaken 
met het muzikale verleden en heden van 
de stad. Dat doet het door meer te zijn dan 
een klassiek instrumentenmuseum. Onder 
de noemer ‘Klank van de Stad’ toont het 
museum niet alleen een gevarieerde reeks 
muziekinstrumenten, maar laat het u ook 
muziek horen en beleven. Muziek van de 
straat, uit de danshuizen, vanop de klok-
kentoren, uit kerken of concertzalen: alle 
klanken vinden hier hun plekje.
Het voorjaar staat in teken van opera-
zangeres Anna Maria Theresa Immer. 
Tijdens de zomermaanden stelt Antwerps 
fotograaf Frank Lambrechts zijn foto’s 
van artiesten on stage maar ook achter 
de schermen tentoon. In het najaar zet 
het museum Antwerps zanger Wannes 
Van de Velde in de spotlight met tal van 
activiteiten. 

MUSEUM PLANTIN-MORETUS MUSEUM VLEESHUIS

  Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, Antwerpen

  museumplantinmoretus.be 
  museum.plantin.moretus@antwerpen.be

  Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, 
 Vleeshouwersstraat 38, Antwerpen

  museumvleeshuis.be – vleeshuis@antwerpen.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten een reductietarief (€ 6 i.p.v. € 8 p.p.). Korting geldig op 
vertoon van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

€ 2
ko

rtin
g

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

© Lucid
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Het Letterenhuis is het literaire archief 
van Vlaanderen, het geheugen van de 
literatuur. Het bewaart ruim twee miljoen 
brieven en manuscripten van grote en 
kleine Vlaamse schrijvers en dichters uit 
de afgelopen twee eeuwen, de documenten 
van tientallen uitgevers en literaire tijd-
schriften. 
Minder bekend is de ruime collectie cul-
turele affiches. Vanaf 28 maart stelt het 
Letterenhuis wieleraffiches uit de belle 
époque tentoon. Eind 19e eeuw wordt de 
fiets een echte hype. Om de tweewieler te 
promoten zetten fietsenmerken de affiche 
in. Het zijn naast creaties van grote kun-
stenaars als Henri de Toulouse Lautrec & 
Alphonse Mucha ook tijdsdocumenten. 
Ze illustreren de technologische en maat-
schappelijke veranderingen van die tijd en 
ze houden ons een spiegel voor.

LETTERENHUIS

  Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen
  letterenhuis.be – letterenhuis@antwerpen.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

In het Rubenshuis in Antwerpen heet 
Peter Paul Rubens (1577 - 1640) u per-
soonlijk welkom. Hier woonde een van 
de grootste kunstenaars ooit, met zijn 
eerste en tweede vrouw, en kinderen. Hier 
schilderde hij in zijn majestueuze atelier, 
samen met zijn medewerkers. Hier kuierde 
en filosofeerde hij met vrienden in zijn 
tuin. Hier koesterde hij zijn weergaloze 
kunstverzameling. Hier stierf hij in 1640. 
In zijn huis toont Rubens echt wie hij was: 
schilder, kunstverzamelaar, vader, vriend 
én architect, want het belangrijkste deel 
van dit ‘palazzo’ aan de Schelde ontwierp 
hij immers zelf.
De eyecatchers van het Rubenshuis, de 
portiek en het tuinpaviljoen, schitteren na 
de restauratie.  De gebeeldhouwde details 
komen na een minutieuze behandeling 
opnieuw tot hun recht en een unieke gla-
zen vlinderluifel beschermt de portiek.

Peter Paul Rubens, Zelfportret, Rubenshuis Antwerpen, 
opname 12 april 2018, na restauratie KIK-IRPA, foto KIK-IRPA 
Brussel

RUBENSHUIS

  Rubenshuis, Wapper 9-11, Antwerpen
  rubenshuis.be – rubenshuis@antwerpen.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten een reductietarief en krijgen € 2 korting. Korting geldig op 
vertoon van de Knack Clubkaart, max. 2 pers./kaart, tot eind 2020.

€ 2
ko

rtin
g
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Pieter I Bruegel, Dulle Griet, 1563, Museum Mayer van 
den Bergh Antwerpen, opname na restauratie, foto KIK 
IRPA Brussel

Tijdens zijn korte leven verzamelde 
Fritz Mayer van den Bergh zo’n 3000 
kunstobjecten. Na zijn plotse dood in 
1901 blijft moeder Henriëtte achter met 
een onvervulde wens van haar zoon: 
een museum om zijn adembenemende 
collectie tentoon te stellen. In 1904 vervult 
Henriëtte die wens. Wie het Museum 
Mayer van den Bergh vandaag bezoekt, 
stapt een wereld binnen vol schilderijen, 
retabels, beeldhouwwerk, handschriften 
en wandtapijten. Stuk voor stuk opgesteld 

in een sfeervol interieur vol delicate, 
kleine kunstschatten. Je voelt de geestdrift 
en het kennersoog van Fritz en de onvoor-
waardelijke liefde van een moeder voor 
haar zoon. Onder de topstukken bevindt 
zich een van de hoogtepunten van de 
Westerse cultuurgeschiedenis: Dulle Griet 
van Pieter Bruegel de Oude. 
Nog tot en met 31 december 2020 is er de 
tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle 
Griet. Verzamelaars in topstukken 
gevat te zien. 

MUSEUM MAYER VAN DEN BERGH

  Museum Mayer van den Bergh, 
 Lange Gasthuisstraat 19, Antwerpen

  museummayervandenbergh.be – mmb@antwerpen.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020 (wanneer een reductietarief van toepas-
sing is, is het goedkoopste ticket gratis en het duurste ticket betalend).

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

© Ans Brys

DIVA is het museum voor diamant, 
juwelen en edelsmeedkunst in Antwer-
pen. Uniek vakmanschap, boeiende 
verhalen, meeslepende emoties en 
indrukwekkende ensceneringen wa-
chten op u in dit briljante museum. U 
maakt niet alleen kennis met de rijke 
geschiedenis van edelsmeedkunst in 
Antwerpen, maar u ontdekt bovendien 
alles over de handel, het vakmanschap 
en de consumptie van luxeproducten in 
het wereldcentrum voor diamant.

De permanente collectie van DIVA komt 
tot leven in zes zalen die elk een verhaal 
brengen. 

Daarnaast programmeert DIVA tijdelijke 
tentoonstellingen waarin diamant, 
juwelen en edelsmeedkunst de hoofdrol 
spelen. Tot en met 16 februari 2020 
stapt u in de surrealistische Wonder-
kamer van juweelontwerpers Wouters 
& Hendrix. Van 24 januari tot 19 april 
loopt de 19de Zilvertriënnale, dé inter-
nationaal gerenommeerde wedstrijd 
voor hedendaags zilver. In het najaar 
ontdekt u een bijzondere collectie 
kunstenaarsjuwelen uit de periode 1960 
- 1979, zoals Boucheron, Chaumet, en 
Cartier, georganiseerd door het Cincin-
nati Art Museum.

DIVA ANTWERP HOME OF DIAMONDS

  DIVA, Antwerp Home of Diamonds, Suikerrui 17-19, Antwerpen
  divaantwerp.be – info@divaantwerp.be
℡ 03 360 52 52 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten een reductietarief (€ 10 i.p.v. € 12). Korting geldig op 
vertoon van de Knack Clubkaart, max. 2 pers./kaart tot eind 2020.

€ 2
ko

rtin
g

© Frederik Beyens© Frederik Beyens
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Tussen 1942 en 1944 gebruikten de 
nazi’s de Dossinkazerne in Mechelen als 
verzamelkamp voor bijna 26.000 Joden 
en Roma. Met 28 treintransporten wer-
den ze van daaruit gedeporteerd naar 
Auschwitz-Birkenau. Slechts 5 procent 
van hen overleefde. De overige mannen, 
vrouwen en kinderen werden vermoord 
of kwamen om door ontbering. Vandaag 

huisvest de kazerne het Memoriaal, een 
serene plaats van herinnering. In het 
nieuwe museumgebouw, tegenover de 
oude kazerne, bekijk en beluister je het 
Belgische verhaal over vervolging en 
deportatie. Vanuit het historische verhaal 
zet het museum bezoekers aan om na te 
denken over uitsluiting, discriminatie en 
massageweld, vroeger en nu.

KAZERNE DOSSIN

  Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, Mechelen
  kazernedossin.eu – info@kazernedossin.eu

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1.
Korting enkel geldig voor de permanente tentoonstelling en
van toepassing op het standaardticket van €10.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

© Christophe Ketels

Statig, omgeven door groene grachten en 
grote vijvers, prijkt het Kasteel van Gaas-
beek als een fata morgana midden in een 
uitgestrekt park. Dit is een magische plek 
met een bewogen geschiedenis. 
De oorspronkelijk middeleeuwse burcht 
herrees herhaaldelijk als een feniks uit 
haar ruïnes en evolueerde van strategisch 
bolwerk naar riant buitenverblijf. De 
laatste kasteelvrouw, markiezin Marie 
Arconati Visconti, besloot er aan het einde 
van de negentiende eeuw haar eigen 
droomwereld te creëren. Zo ontstond het 
wellicht mooiste romantische kasteel van 
Vlaanderen, een indrukwekkend, com-
plex gebouw waarin geschiedenislagen 
en persoonlijke herinneringen met elkaar 
vermengd werden.

Na een lange periode vol spraakmakende 
tentoonstellingen keert de rust terug en 
herontdekt het kasteel zichzelf. Een must 
voor wie wil genieten van het kasteel in 
zijn puurste vorm: als uniek historisch 
huis met een rijke collectie en een meesle-
pend verleden.

KASTEEL VAN GAASBEEK
LAST CALL

  Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, Gaasbeek
  kasteelvangaasbeek.be
℡ 02 531 01 30 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten een reductietarief (€8 i.p.v. €10 p.p.). Korting geldig op 
vertoon van de Knack Clubkaart tot 30/08/2020, max. 2 pers./kaart. Audiogids 
inbegrepen.  € 2

ko
rtin

g

Markiezin Arconati Visconti, 
collectie Kasteel van Gaasbeek

© ww.vlaanderenvanuitdelucht.be

kasteel
van
gaasbeek
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Op een zucht van Brussel, omringd door 
de natuur, ontdek je een nét iets ander 
museum, bedacht door de Belgische 
kunstenaar Jean Michel Folon. Maak 
er kennis met de vele facetten van zijn 
universum. In 2020 bestaat Fondation Folon 
20 jaar. Voor het museum een reden om 
buiten zijn muren te treden en dit te vieren 
met een brede waaier van activiteiten 
en evenementen op diverse locaties in 
binnen- en buitenland. Op het programma 
staat onder andere Folon. Affi ches, een 
tijdelijke expo die werk van Folon tot 
eind december 2020 tentoonstelt. Als 
affi chekunstenaar had Folon een grote 
internationale uitstraling. Apple, Olivetti, 
Greenpeace, Amnesty International en 
UNICEF zijn maar enkele van de vele 
instellingen en bedrijven die vertrouwden 
op zijn talent. De tentoonstelling toont een 
unieke selectie uit zijn werk. Daarnaast 
is er nog de Biënnale Prenez l’Air 2020: 
een gezellig festival met animatie in het 
museum en het museumpark (21/5). 
Raadpleeg regelmatig de website om het 
volledige programma 2020 te ontdekken.

FONDATION FOLON

  Fondation Folon, Drève de la Ramée 6A, Terhulpen 
  fondationfolon.be - info@fondationfolon.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen bij aankoop van 1 combiticket (museum Folon + 
tijdelijke tentoonstelling), 1 combiticket gratis. Korting geldig op vertoon van de 
Knack Clubkaart tot 30/12/2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

Als oudste en grootste kunstenhuis van 
België wil het Paleis voor Schone Kunsten 
model staan voor het Europese cultuur-
huis van de 21ste eeuw. Jaarlijks vinden 
er zo’n 1.200 culturele activiteiten plaats, 
waaronder zo’n 20 tentoonstellingen en 
300 concerten, maar ook theater, cinema, 
architectuur, design, literaire ontmoetin-
gen, debatten, lezingen, rondleidingen en 
educatieve activiteiten voor jong en oud. 
De mooiste concertzaal van het land, een 
art-deco-parel van Victor Horta, ontvangt 
in 2020 o.a. stertenor Jonas Kaufmann, 
jazzbroers Wynton én Branford Marsalis, 
en internationale toporkesten zoals het 
Koninklijk Concertgebouworkest Amster-

dam en de Berliner Philharmoniker. 
Een retrospectieve van de jonggestorven 
iconische kunstenaar Keith Haring 
benadrukt zijn rol als activist (nog t.e.m. 
19.04.2020), Danser Brut biedt een 
eigenzinnige kijk op dans en beweging 
doorheen een mix van Art Brut, moderne 
en hedendaagse kunst (20.05-19.06.2020), 
Eyckons zal de religieuze beeldtaal van 
de Vlaamse Primitieven laten herleven 
(24.09.2020-10.01.2021) en Ludwig van 
Beethoven krijgt in zijn feestjaar 2020 een 
grote tentoonstelling waarvoor BOZAR 
letterlijk wordt omgebouwd tot een muzi-
kaal ontdekkingsparcours (13.10.2020-
17.01.2021).

BOZAR PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

  BOZAR, Ravensteinstraat 23, Brussel
  bozar.be - tickets@bozar.be
℡ 002 507 82 00

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten een reductietarief: 10% korting op een ticket voor
een expo. Korting geldig op vertoon van de Knack Clubkaart tot 31/12/2020,
max. 2 pers./kaart. 10%

ko
rtin

g

© Fondation Folon, ADAGP, Paris, 2019
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Het Joods Museum van België, gelegen in 
de Brusselse Zavelwijk, biedt een vernieu-
wende kijk op de Joodse geschiedenis en 
cultuur aan de hand van tentoonstellingen 
en activiteiten die gericht zijn op uitwis-
seling, kennismaking en toegankelijkheid 
voor alle mogelijke doelgroepen. 
Door zijn stevige verankering in het heden 
is het museum een levendige, dynamische 
en multidisciplinaire culturele en artistieke 
locatie, die wordt gedragen door een team 
dat de waarden van openheid op doortas-

tende en eigentijdse wijze uitdraagt, met 
de bedoeling om kennis en inzicht in de 
Joodse geschiedenis, godsdienst en cultu-
ren te bevorderen.
De bezoekers kunnen verspreid over twee 
gebouwen en vijf verdiepingen kennisma-
ken met een selectie van de permanente 
collectie en enkele tijdelijke tentoonstel-
lingen. Tegelijk organiseert het museum 
een ruime keuze aan activiteiten, zoals 
lezingen, concerten, workshops en literaire 
avonden.

Ter gelegenheid van de 450e verjaardag 
van het overlijden van Pieter Bruegel De 
Oude, stelt het Atomium een meeslepende 
en interactieve tentoonstelling voor over 
de Vlaamse renaissanceschilder. Dankzij 
grote reproducties van zijn werken wor-
den bezoekers ondergedompeld in het 
hart van de Bruegeliaanse wereld. De expo 
Bruegel, a poetic experience presenteert 
zowel bekende als onverwachte facetten 
van zijn werk en persoonlijkheid.

Nog tot en met 13/09/2020.

JOODS MUSEUM ATOMIUM
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING : BRUEGEL, A POETIC EXPERIENCE.

  Joods Museum, Minimenstraat 21, Brussel
  mjb-jmb.org 
℡ 02 512 19 63

  Atomium, Atomiumsquare, Brussel
  atomium.be

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1 voor de expo/vaste 
collectie. Korting geldig op vertoon van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1 2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

© Veerle Vercauteren
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De tentoonstelling is gebaseerd op een pri-
vécollectie uit New York en onderzoekt de 
unieke, visuele taal van de punkbeweging 
van het midden van de jaren 1970 tot de 
jaren 1980 via de iconen van het grafi sche 
universum: fl yers, posters, albums, maga-
zines. Door een analyse van de grafi sche 
vormgeving gebruikt in punk, gemaakt 
door zowel professionals als amateur-ont-
werpers, zal de bezoeker de mode, heden-
daagse visuele kunst, archiefbeelden en 
video’s van dichterbij kunnen bezichtigen. 
Bovendien krijgt de bezoeker kans om 

deel te nemen in de uitnodigende "con-
certzaal", waar een eigen vinyl-afspeellijst 
afgespeeld kan worden.
De tentoonstelling PUNK GRAPHICS. 
Too Fast to Live, Too Young to Die is 
voor het eerst in Europa te zien en zal in 
Brussel ook het Belgische aspect van deze 
creatieve beweging onder de loep nemen.

Nog tot en met 26/04/2020.

Als een van de meest toonaangevende instellingen voor hedendaagse kunst in Europa, 
en zonder een permanente collectie, richt WIELS zich op het presenteren van tijdelijke 
tentoonstellingen van nationale en internationale kunstenaars, zowel opkomende talenten 
als meer gevestigde waarden. WIELS is een plek van creatie en dialoog, waar kunst en 
architectuur de basis vormen voor een uiteenzetting met actuele vraagstukken, zowel in 
het artistieke programma als in de animatie en de aanvullende activiteiten.
Daarnaast ontvangt WIELS elk jaar achttien kunstenaars voor een werkverblijf in het 
kader van het residentieprogramma en organiseert het talrijke educatieve en sociaal-artis-
tieke activiteiten. In 2020 presenteert WIELS het werk van zowel internationale kunste-
naars zoals Wolfgang Tillmans (van 01.02 tot 31.05) en Thao Nguyen Phan (van 01.02 tot 
26.04), en Belgische talenten zoals Kasper Bosmans. In september 2020 opent het Centrum 
voor Hedendaagse Kunst de grootschalige groepstentoonstelling Risquons tout!

ADAM BRUSSELS DESIGN MUSEUM 
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING : PUNK GRAPHICS. TOO FAST TO LIVE, 
TOO YOUNG TO DIE.  

WIELS

  ADAM – Brussels Design Museum,
 Belgiëplein, Brussel

  adamuseum.be

  WIELS, Van Volxemlaan 354, Brussel
  wiels.org − welcome@wiels.org
℡ 02 340 00 53 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1 voor de expo/vaste 
collectie. Korting geldig op vertoon van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1 2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

© ADAM – Brussels Design Museum

© Alexandra Bertels
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Brussels Philharmonic werd in 1935 
opgericht door de Belgische openbare 
omroep (NIR). Het orkest, dat werkt 
vanuit de befaamde Studio 4 van Flagey 
(Brussel), concerteerde in de loop van zijn 
bestaan met grote dirigenten, solisten en 
wereldvermaarde componisten als Bartók, 
Stravinsky en Messiaen. Samen met 
muziekdirecteur Stéphane Denève oogst 
het orkest zowel in eigen land als inter-
nationaal succes met een eigen, creatieve 
programmatie die het grote orkestreper-

toire met de muziek van de 21ste eeuw 
combineert. Een andere internationaal 
erkende expertise van het orkest is het 
uitvoeren en opnemen van fi lmmuziek, 
met onder meer een Oscar voor The Artist 
als resultaat.  
Alle concerten starten om 20.15 uur, met 
een gratis inleiding om 19.30 uur. Meer 
info over de concertkalender vindt u op 
brusselsphilharmonic.be.

Het Vlaams Radiokoor werd in 1937 als 
professioneel kamerkoor opgericht door 
de toenmalige openbare omroep (NIR). 
Vandaag is het Vlaams Radiokoor een 
referentie voor vocale muziek in Vlaan-
deren en Europa, en wordt het zowel in 
binnen- als in buitenland tot de top gere-
kend. Vanuit Studio 1 in Flagey ( Brussel) 
werken de 32 zangers onder leiding van 
muziekdirecteur Bart Van Reyn aan een 
muzikaal project met een gedeelde passie 
voor hedendaags repertoire, het geloof 
in de stem als ultieme vertolker van onze 
emoties, en het streven om ons vocaal erf-
goed toegankelijk te maken voor zangers 
en publiek.  

BRUSSELS PHILHARMONIC  VLAAMS RADIOKOOR

  Flagey, Heilig Kruisplein, Brussel
  brusselsphilharmonic.be  
℡ 02 641 10 20 

  Flagey, Heilig Kruisplein, Brussel
  vlaamsradiokoor.be
℡ 02 641 10 20 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart tot 25% korting op 
de standaardprijs. Korting geldig op losse tickets voor concerten van Brussels 
Philharmonic in Flagey tot juni 2020.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart tot 25% korting op 
de standaardprijs. Korting geldig op losse tickets voor concerten van het Vlaams 
Radiokoor in Flagey tot eind juni 2020.tot

25%
ko

rtin
g

tot

25%
ko

rtin
g

© Bram Goots © Bjorn Tagamose
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Het BELvue museum is hét museum over België en zijn geschiedenis. Het museum belicht 
België aan de hand van zeven hedendaagse thema's en een galerij van 200 Belgische 
objecten. Met zijn sterke scenografie, kunstzinnige opstellingen en verrassende objecten-
galerij presenteert het museum historische inhoud op een eigentijdse wijze. Gevestigd 
in een prachtig gebouw uit de 18e eeuw, dompelt het BELvue museum u onder in België 
en al zijn fascinerende facetten. De Belgische cultuur in de brede zin van het woord! Het 
BELvue museum biedt ook plaats aan tijdelijke tentoonstellingen en organiseert allerlei 
activiteiten. Voor kinderen vanaf 3 jaar zijn er spelparcours beschikbaar.

M, dat is de wel heel korte naam van het museum in hartje Leuven waar vroeger en nu 
versmelten. Historische panden lopen er naadloos over in een strak museumgebouw. Bin-
nen de collectie treden oude meesters in dialoog met hedendaagse kunstenaars. Voor de 
tijdelijke tentoonstellingen schuwt M geen enkele discipline. Experiment is een eviden-
tie. M is een huis waar echt iedereen van kunst kan komen proeven. Je verdwaalt er in 
het doolhof van zalen en ontdekt er altijd iets nieuws. Van jong of onderbelicht Belgisch 
talent tot internationale namen. Een uitgebreid aanbod aan lezingen, workshops, rondlei-
dingen, festivals en een zomerbar maken van een bezoek aan M altijd een beleving.

BELVUE MUSEUM  M LEUVEN

  BELvue museum, Paleizenplein 7, Brussel
  belvue.be − info@belvue.be 
℡ 02 500 45 54 

  M Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven
  mleuven.be - info@mleuven.be
℡ 016 27 29 29  

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020. Max. 2 pers./Knack Clubkaart.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 euro korting op het toegangsticket van M, waarmee 
je alle lopende tentoonstellingen kan bezoeken. Korting geldig op vertoon van de 
Knack Clubkaart tot eind 2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1 € 2
ko

rtin
g

© BELvue/Philippe de Formanoir
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De Werf kleurt al 32 seizoenen lang het 
culturele, artistieke leven in de Aalsterse 
binnenstad. Het is een fi jne thuishaven 
voor bezoekers en artiesten. Je kan er 
terecht voor een uitgebreid nationaal 
en internationaal podium-, school-, 
vormings-en expo-aanbod.
Op 1 minuut wandelafstand van het cul-
tuurhuis parkeer je comfortabel en dankzij 
aantrekkelijke parkeerfaciliteiten bij 
Parking Indigo, Postsite (Vaartstraat 18). 
Fietsers vinden fi etsenstallingen
in de onmiddellijke omgeving. Het station 
bevindt zich twee straten verder.

Schrijf je via ccdewerf.be in op de nieuws-
brief en ontvang alle Werfweetjes in je 
mailbox of brievenbus.

Handelsbeurs Concertzaal presenteert een 
brede waaier aan muziek: van klassiek en 
hedendaags, over jazz en wereldmuziek tot 
rock en pop. Daarnaast zijn er ook concer-
ten op maat van kinderen vanaf 6 jaar. Dit 
uniek, internationaal programma weet een 
breed geïnteresseerd publiek te boeien. De 
Handelsbeurs is gehuisvest in een histo-
risch gebouw op de Gentse Kouter.

De concerten vinden plaats in de akoes-
tisch perfecte concertzaal. Bijpraten en 
nagenieten kan in de sfeervolle foyer, waar 
de artiesten na de voorstelling hun fans 
vaak persoonlijk komen begroeten.
Schrijf u in op de nieuwsbrief via han-
delsbeurs.be en blijf op de hoogte van het 
programma.

DE WERF  HANDELSBEURS

  De Werf, Molenstraat 51, Aalst
  ccdewerf.be 
℡ 053 72 38 11   

  Handelsbeurs Concertzaal, Kouter 29, Gent
  handelsbeurs.be
℡ 09 265 91 65 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack-abonnees genieten, bij aankoop van maximum 2 tickets per voorstelling 10% kor-
ting op de basisprijs van alle voorstellingen georganiseerd door De Werf. De korting 
wordt toegekend op vertoon van de Knack Clubkaart aan de ticketbalie van De 
Werf bij afhaling van de tickets (tickets worden niet opgestuurd). Reserveren 
van tickets kan enkel telefonisch op 053 72 38 11 of ter plaatse aan de 
ticketbalie. Tickets kunnen niet online of via mail besteld worden.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten het standaardreductietarief van -€ 4 op een concert-
ticket. Voordeeltarief enkel geldig voor klassiek, jazz en wereldmuziek aan de 
avondkassa en de balie van het ticketingbureau Tickets Gent op vertoon van 
de Knack Clubkaart. Max. 2 pers./Knack Clubkaart, niet cumuleerbaar 
met andere kortingen. Aanbod geldig tot eind 2020, enkel op door de 
Handelsbeurs georganiseerde concerten.

10%
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Met zestig geëngageerde en gepassio-
neerde musici en onder leiding van gere-
nommeerde dirigenten is Symfonieorkest 
Vlaanderen een vurig pleitbezorger voor 
de kracht en schoonheid van symfonische 
muziek. Als één van de belangrijkste 
orkesten in België brengt het zowel uit-
voeringen en creaties van hedendaagse 
muziek als eigentijdse vertolkingen van 
het vertrouwde symfonische repertoire. 
Het orkest benoemde de Estse Kristiina 
Poska als nieuwe chef-dirigent.
In 2020 viert Symfonieorkest Vlaanderen 

zijn 60ste verjaardag met meesterwerken 
zoals de Negende symfonie van Dvorak, het 
prachtige Scheherazade van Rimsky-Kor-
sakov en Beethovens iconische Vijfde 
Symfonie. Met solisten Yeol Eum Son, Kurt 
Bertels, Liza Ferschtman, Johannes Moser 
en Pavel Kolesnikov.
Ontdek onze concertkalender op symfo-
nieorkest.be. Schrijf u in op de nieuws-
brief via onze website en blijf op de 
hoogte van de programmatie.

Het In Flanders Fields Museum brengt 
het historische verhaal van de Eerste 
Wereldoorlog. De focus ligt hier op de 
menselijke ervaring in de oorlog. Op ver-
schillende plaatsen in het museum wordt 
er op indringende wijze een persoonlijk 
verhaal verteld. Naast het persoonlijke 
verhaal staat het landschap als getuige 
van WOI centraal. In het museumparcours 
wordt daarom ook een bezoek aan het 
belfort mogelijk gemaakt. Vanop de toren-
omgang ziet de bezoeker uit over de stad 
en de omliggende slagvelden en wordt hij 
uitgenodigd om nadien de fronstreek te 
bezoeken. Vanaf 7/3/2020 start een nieuwe 
tentoonstelling in het museum:
Feniks: de wederopbouw na de Eerste 
Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog 
wiste grote delen van België volledig 
van de kaart. Vooral de fronstreek was 
herschapen in een desolate vlakte. Veel 
inwoners vroegen zich af of het nog 
mogelijk zou zijn naar hun geliefde streek 
terug te keren. Feniks brengt een verhaal 
van veerkracht. Unieke beelden uit de 
fotocollectie van de Ieperse broers Maurice 

en Robert Antony rapporteren ons over 
de manier waarop ruïnesteden en spook-
dorpen stilaan herleefden. Daartegenover 
staan de ervaringen van bezoekers en 
bewoners. Bij het opruimen van niet-ont-
plofte munitie schuilde gevaar en dood 
om de hoek. Maar in de meeste gevallen 
ging het om ervaringen van daadkracht 
en ondernemingszin die de teruggekeerde 
bevolking aan de dag legde.

SYMFONIEORKEST VLAANDEREN  IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

  symfonieorkest.be - tickets@symfonieorkest.be
℡ 09 292 75 57   

  In Flanders Fields Museum, Lakenhallen, Grote Markt 34, Ieper
  infl andersfi elds.be
℡ 057 23 92 20 

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten 10 % korting op losse tickets voor concerten van Symfo-
nieorkest Vlaanderen in Brugge, Antwerpen en Brussel (excl. familieconcerten), 
op vertoon van hun Knack Clubkaart of online via symfonieorkest.be met 
gebruik van de actiecode SOVknack2020. Aanbod geldig tot eind 2020.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden betalen € 7.50 i.p.v. € 10 voor het museum, inclusief poppy-arm-
band. Aanbod geldig voor max. 5 pers./Knack Clubkaart tot 31/12/2020.

10%
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GERAAKT DOOR DE VERHALEN 
VAN TOEN EN DE GELIJKENISSEN 
MET ONZE WERELD VANDAAG.
Erwin Mortier (BE) schrijver
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Concertgebouw Brugge speurt tijdens 
seizoen 2019-2020 voorbij labels en hokjes 
naar crossovers tussen genres en stijlen.
De tiende editie van de Bach Academie 
Brugge zoekt de familie Bach thuis op. 
December Dance is in handen van het 
veelzijdige kunstenaarshuis Needcompany. 
Tijdens het Budapest Festival leren we 
Iván Fischer kennen in al zijn gedaantes: 
dirigent en familieman, geëngageerd 
burger en componist. Het nieuwe piano-
festival Too many keys focust op minimal 
music terwijl de tweede editie van het 
polyfoniefestival GOLD onze thuisstad 
Brugge laat schitteren. 

En waar de Topstukweken inzetten op de 
absolute meesterwerken uit vijf eeuwen 
muziekgeschiedenis, daar kiest kamermu-
ziekfestival Têtes-à-têtes voor klein en 
fijn, met 17 concerten in zakformaat die 
de intieme band tussen artiest en publiek 
versterken. 

Dat het Concertgebouw een plek is voor 
jong en ouder met een hart voor (klank)
kunst en architectuur, bewijst ons inspire-
rende belevingsparcours Concertgebouw 
Circuit. Ontdek alle lagen en kleuren van 
ons gevarieerde programma!

De vismijnactiviteiten van weleer zijn 
verdwenen, maar de typische sfeer is 
gebleven. Waar ooit de vis werd gelost 
en gesorteerd is nu Seafront gevestigd. 
Verdwaal in de drie themahallen van de 
voormalige vismijn én proef de rijke vis-
serijgeschiedenis. Beleef het kusttoerisme 
van vroeger en nu. Volg de vis van in de 
zee tot op je bord of sla je slag op onze 
visveiling. 
 

Operatie Noordzee 1944 - 45 brengt het 
verhaal over de Slag om de Schelde, een 
minder gekende maar zeer strategische 
slag. 75 jaar na D-Day reconstrueert deze 
imposante tentoonstelling hoe het einde 
van de tweede wereldoorlog vanop zee 
is gevoerd. Deze tijdelijke expo loopt tot 
03/01/2021 en zit inbegrepen in het toe-
gangsticket voor Seafront.

CONCERTGEBOUW BRUGGE  SEAFRONT ZEEBRUGGE

  Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, Brugge
  concertgebouw.be - info@concertgebouw.be
℡ 050 47 69 99 

  Seafront Zeebrugge, Vismijnstraat 7, Zeebrugge
  seafront.be – info@seafront.be
℡ 050 55 14 15  

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten € 3 korting per ticket (tenzij anders vermeld). 
Korting geldig voor max. 2 pers./Knack Clubkaart tot eind 2020 op vertoon 
van de Knack Clubkaart bij In&Uit Brugge of aan de avondkassa.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten € 4 korting bij aankoop van tickets aan de kassa, 
max. 6 personen/kaart. Korting geldig op vertoon van de Knack Clubkaart tot 
eind 2020. Tijdens de maanden april, mei en juni geldt voor Knack Clubleden 
het aanbod 2 tickets voor de prijs van 1.€ 3
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Het stadspaleis van de heren van 
Gruuthuse is na een grondige restauratie 
een absolute blikvanger. De gevels zien 
er stralend uit. Vernieuwde zalen, een 
nieuw museumconcept en bijzondere 
collectiestukken wachten om herontdekt 
te worden. 
Het Gruuthusemuseum neemt u mee 
naar drie cruciale periodes in de rijke 
Brugse geschiedenis. De Bourgondische 
bloeiperiode van de stad, de iets 
minder bekende 17e en 18e eeuw en de 
historistische ‘heruitvinding’ van Brugge 
in de 19e eeuw.
Deze drie periodes komen tot leven in 
meer dan 600 collectiestukken die elk een 

eigen verhaal vertellen. Van majestueuze 
wandtapijten tot unieke gotische 
glasramen, van elegante houtsculpturen 
tot historisch kant, schilderijen, porselein 
en zilver. Blikvanger is de authentieke laat-
15e-eeuwse bidkapel die de verbinding 
maakt tussen het paleis en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, met uitkijk op het gotische 
koor van de kerk.
Het nieuwe museumpaviljoen op het 
binnenplein is gebouwd tijdens de meest 
recente werken aan het Gruuthusepaleis 
in 2019. U vindt er de ticketbalies en 
informatie over Musea Brugge.

Het Groeningemuseum biedt een gevarieerd 
overzicht van de geschiedenis van de Bel-
gische beeldende kunst met als hoogtepunt 
de wereldbefaamde Vlaamse Primitieven. 
Hier krijgt u onder meer Jan van Eycks 
Madonna met kanunnik Joris van der 
Paele en Hans Memlings Moreeltriptiek te 
zien. Daarnaast bewondert u ook neoclassi-
cistische topwerken uit de 18e en 19e eeuw, 
meesterwerken van het Vlaamse expres-
sionisme en heel wat naoorlogse moderne 
kunst. Het Groeningemuseum dankt zijn 
internationale uitstraling niet alleen aan zijn 
uitzonderlijke vaste collectie, maar ook aan 
de prestigieuze tentoonstellingen die er gere-
geld plaatsvinden. Zo loopt er van 12 maart 
tot en met 12 juli 2020 de expo Jan van 
Eyck in Bruges, die twee topstukken van 
de Bourgondische hofschilder in de kijker 
zet: de Madonna met kanunnik Joris van 
der Paele en het portret van zijn echtgenote 
Margareta van Eyck. Bijkomend kunt u 
terecht in het fraaie 18e-eeuwse Arentshuis 
dat zijn benedenverdieping vult met tijde-
lijke exposities van beeldende kunst die 
aansluiten bij de Groeningecollectie.

GRUUTHUSEMUSEUM  GROENINGEMUSEUM

  Gruuthusemuseum, Dijver 17c, Brugge
  museabrugge.be - musea.reservatie@brugge.be
℡ 050 44 87 43  

  Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge
  Arentshuis, Dijver 16, Brugge
  museabrugge.be – musea.reservatie@brugge.be
℡ 050 44 87 43   

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart 25% korting op de 
toegangsprijs. Korting geldig voor max. 2 personen per Knack Clubkaart tot eind 
2020.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart 25% korting op de 
toegangsprijs. Korting geldig voor max. 2 personen per Knack Clubkaart tot eind 
2020.
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Het Sint-Janshospitaal is een van de oudst 
bewaarde hospitaalgebouwen van Europa. 
Meubels, schilderijen, beelden, zilverwerk 
en tinnen voorwerpen zijn de stille getui-
gen van eeuwenlange zieken- en zielszorg 
in dit hospitaal. De collectie omvat veel 
kunstwerken die speciaal gemaakt wer-
den voor of geschonken werden aan het 
hospitaal. U vindt er onder meer wereld-
beroemde meesterwerken van een van 
de bekendste Vlaamse primitieven: Hans 
Memling. Zijn Ursulaschrijn is een van 
de hoogst gewaardeerde kunstwerken van 
België. 
Uniek is ook het dakgebinte van het 
gebouw, dat tot het oudste en meest 

monumentale van Europa behoort. Vergeet 
daarnaast zeker niet een bezoek te brengen 
aan de originele 17e-eeuwse apotheek en 
de kruidentuinen. Van 4 april tot en met 
6 september loopt er de tentoonstelling 
Memling Now: Hans Memling in de 
actuele kunst. Deze tentoonstelling geeft 
aan hoe Memling vandaag nog steeds de 
kunstscene beïnvloedt. Een tweede expo 
kan je nog meepikken vanaf 1 oktober:
De hemel in een notendop.  De expo 
geeft een beeld van een groep zeer exclu-
sieve devotionalia die zijn gemaakt voor 
welstellende opdrachtgevers in de Bour-
gondische periode.

In acht 17e-eeuwse werkmanshuisjes en 
de hedendaagse architecturale uitbreiding 
kunt u een klasje, schoenmakerij, hoeden-
makerij, kuiperij, Vlaamse woonkamer, 
suikerbakkerij, apotheek, herberg, tradi-
tioneel textiel en een kleermakerij bezoe-
ken. Alle kamers herbergen een schat aan 
oude voorwerpen in authentieke decors.
Elke eerste en derde donderdag van de 
maand (tenzij dit een feestdag is) kunnen 
zoetekauwen een demonstratie van de 
‘spekkenbakker’ bijwonen. Even verpozen 
kan in herberg De Zwarte Kat en in de tuin 
waar u op het terras enkele oude volksspe-
len kunt uitproberen. Naast de museum-
herberg De Zwarte Kat vertellen poppen, 
decorstukken, rekwisieten, affi ches, 
programma's en foto’s het verhaal van het 
oude Brugse poppentheater Den Uyl. 
Met wat geluk treft u ook Aristide aan, 
de levende zwarte kat en mascotte van dit 
museum.

SINT-JANSHOSPITAAL  VOLKSKUNDEMUSEUM

  Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge
  museabrugge.be – musea.reservatie@brugge.be
℡ 050 44 87 43 

  Volkskundemuseum, Balstraat 43, Brugge
  museabrugge.be – musea.reservatie@brugge.be
℡ 050 44 87 43   

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op vertoon van hun Knack Clubkaart 25% korting op de 
toegangsprijs. Korting geldig voor max. 2 personen per Knack Clubkaart tot eind 
2020. Voor tijdelijke tentoonstellingen kan een toeslag gevraagd worden.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1. Korting geldig op vertoon 
van de Knack Clubkaart tot eind 2020. 
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Voer een onderzoek en ontrafel ‘Het Com-
plot’. In deze crimineel leuke speurtocht 
verkent u op een speelse en spannende 
manier het historische domein van Alden 
Biesen. Wordt u de rechterhand van com-
missaris Angel (Joke Devynck)? Laat de 
speurder in u los en zie wat anderen niet 
zien! 

Het Verhaal: topattractie voor jong en oud.
Een mysterieus kasteel. De avond valt, 
Alden Biesen komt tot leven. Stap door de 
poort, zet uw tablet aan en wandel mee in 
Het Verhaal. Volg de Heer van Biesen, ver-
tolkt door Jan Decleir. Heden en verleden 
smelten samen tot één groot avontuur vol 
spectaculaire beeld-, klanken lichteffecten. 
Durft u deze tijdreis aan?

BILZEN MYSTERIES: 
HET COMPLOT & HET VERHAAL  

  Bilzen Mysteries, Kasteelstraat 6, Bilzen
  bilzenmysteries.be
℡ 089 399 617

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen € 1,50 korting op vertoon van hun Knack Clubkaart tot eind 
2020 voor Het Complot. Zeker zijn van uw tablet? Reserveer hem via bilzenmys-
teries.be/hetcomplot. U geniet van € 5 euro korting op de kassaprijs voor 
Het Verhaal. Surf naar bilzenmysteries.be/korting en gebruik uw unieke 
kortingscode t2k2e057. Geldig tot eind 2020.

€ 1,5
ko

rtin
g

Het Bastogne War Museum is een herden-
kingscentrum over de Tweede Wereld-
oorlog en focust vooral op de Slag om de 
Ardennen. U wordt ondergedompeld in 
een meeslepende ervaring met alle zintui-
gen, waarbij u de geschiedenis herbeleeft 
aan de hand van vier personages. De 
decors, getuigenissen, objecten, multime-
dia, 3D-ruimtes en video's vertellen het 
verhaal vanuit verschillende perspectie-

ven, wat niemand onbewogen laat. Voor 
het jongere publiek is er een interactief 
parcours uitgewerkt. Op een boogscheut 
van het Bastogne War Museum ligt het 
Memorial van Mardasson. Aan de voet 
van het gebouw is een crypte uitgegra-
ven in de rotsen, versierd met prachtig 
gekleurde mozaïeken van Fernand Léger, 
een van de bekendste Franse schilders van 
de 20e eeuw.

BASTOGNE WAR MUSEUM 
LIVING MEMORY OF THE ARDENNES  

  Bastogne War Museum, Colline du Mardasson 5, Bastogne
  bastognewarmuseum.be – info@bastognewarmuseum.be
℡ 061 21 02 20    

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen € 1,5 korting op het volwassenentarief (19-64 jaar)
(€14,5 i.p.v. €16). Geldig voor max. 2 pers./Knack Clubkaart.

€ 1,5
ko

rtin
g

© Hugo Thomassen



VAKANTIE-AANBIEDINGEN  4342  LUIK

Op zoek naar de ideale daguitstap voor 
zowel jong als oud? Dan bent u bij Fores-
tia aan het juiste adres! Met zowel een 
dieren- als avonturenpark, verschillende 
mini-expo’s en een ware Forest’bar zult u 
zich geen moment vervelen.
Ontdek in Forestia de belangrijkste uit-
gestorven en nog levende roofdieren van 
ons klimaat! In het dierenpark vindt u 
maar liefst 30 diersoorten die zich haast 
vrij kunnen bewegen. Het avonturenpark 
is al toegankelijk vanaf 2 jaar en biedt een 
avontuurlijk boomtraject dat u toelaat het 
woud en zijn bewoners te aanschouwen. 
U kunt er zelfs een heuse klimmuur 
vinden! Vertoef tijdens uw bezoek in de 

Forest’bar. Deze resto-bar in het hartje van 
het woud biedt een seizoenskaart voor elk 
budget. Het terras geeft uit over een groot 
speelterrein en laat u toe om de dieren 
vanaf veilige afstand te spotten.

FORESTIA  

  Forestia, rue du parc 1, Theux
  forestia.be – hello@forestia.be
℡ 087 54 10 75  

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2 tickets voor de prijs van 1 (volwassenen – enkel geldig 
voor het dierenpark). Korting geldig op vertoon van de Knack Clubkaart tot eind 
2020.

2 tic
kets

voor d
e prijs

van 1

Je logeert in het hart van de Vulkaaneifel, in Darscheid, op een steenworp van Daun 
(7,5 km). Bijzonder gunstig om deze schilderachtige regio met overweldigende natuur 
te verkennen. U vindt hier een meervoud van uitgedoofde vulkanen, waarin zich door-
heen de tijd kratermeren (Maaren) hebben gevormd. Die van Daar ligt vlakbij, ga ze 
zeker bekijken. In de omgeving van Kuchers Landhotel liggen veel bossen en wandel-
paden. Een wandelroute van 13 km vertrekt zelfs aan het hotel. Bezoek ook Gerolstein 
(25 km), het pittoreske Cochem (30 km), de mooie stad Koblenz (45 km) en het char-
mante Trier (55 km).
De familie Kucher verzekert je van een gastvrij en hartelijk onthaal in hun typisch plat-
telandshotel dat bekend staat voor zijn lekkere keuken en de grootste wijnkelder van 
de provincie. Er prijken maar liefst 1200 nationale en internationale wijnen op de wijn-
kaart! De rustige omgeving en de tuin nodigen uit om te ontspannen en te genieten.
U zal zich hier snel thuis voelen.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,8/10.

Inbegrepen
• 2 nachten in Kuchers Landhotel ***(*)
• 2 x ontbijtbuff et
• 2 x driegangendiner 
• welkomstaperitief
•  wijndegustatie (5 wijnen) in de wijnkelder 

van het hotel
• digitale reisgids

Geldigheid
• 10/02 -20/12/20 : € 165
• geen toeslag single kamer
•  Het restaurant is gesloten op maandag, dus geen 

aankomst mogelijk op zondag en maandag

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack
℡   050 330 990 - boekingscode EIFPKN10
Prijzen zijn op basis van een standaard 2-persoonskamer,
volgens beschikbaarheid

 

€ 16
5

  p
.p.

3 DAGEN EIFEL
Inclusief half pension, welkomstaperitief en wijndegustatie.

© Fred Beard

© Fred Beard© Fred Beard
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Op het Domaine de Bodeuc verblijft u in een groen, beschermd landschap in het zuiden 
van Bretagne, vlakbij de Loirestreek. La Roche-Bernard ligt op 5 minuten, een kleine 
Vikinghaven aan de rivier Vilaine midden een adembenemend landschap. Al slenterend 
door de oude straatjes ontdekt u oude gebouwen en proeft u de authentieke sfeer. Bezoek 
verder ook Guérande, La Baule, de Golfe du Morbihan, Quibéron en Carnac.
 
Vertoeven in rust en authenticiteit in een zinnenstrelend stukje Bretagne... In dit roman-
tisch 'maison de campagne' uit 1850 heeft u veeleer het gevoel bij vrienden te logeren.  
U zal er onvergetelijke momenten beleven in een heerlijk warme sfeer.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,1/10.

Inbegrepen
•  4 nachten in Le Domaine de Bodeuc ***
• 4 x ontbijt
• 4 x driegangendiner 
•  periodes 21/03-30/04 en 22/09-15/11: fles wijn
• digitale reisgids 
 
 
Geldigheid
• 21/03-30/04 en 27/09-15/11/20: € 299
•  01/05-10/07 en 23/08-26/09/20: € 319
• Single kamer: € 419 / € 449
•  Superior tweepersoonskamer (25 m²): € 329 / € 359
•  Prestige tweepersoonskamer (30 m²): € 449 / € 479
•  Het restaurant is gesloten op donderdag. Valt dit in je verblijf, dan 

betaal je € 30 minder.

Optioneel
•  verlenging Normandië, Loirestreek of Vendée. Mail na online reservering naar  

info@holidayline.be om een prijsofferte te ontvangen. Vermeld uw dossiernummer  
en hoe lang u in welke regio wenst te verlengen.

5 DAGEN BRETAGNE
Inclusief half pension.

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack 
℡    050 330 990 - Boekingscode BRTPKN10
Prijzen zijn op basis van een classic tweepersoonskamer,  
volgens beschikbaarheid.

Van
af

 

€ 299
p.p.
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8-DAAGSE INDIVIDUELE 
RONDREIS SICILIË
Verblijf in kleinschalige charmehotels. Op = op. 
Inclusief vlucht, huurwagen, 1 diner en tal van extra’s.

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack 
℡    050 330 990 - Boekingscode SICPKN04
Prijzen zijn op basis van een comfort (Mirabile) en charme (Pianetto)  
tweepersoonskamer, volgens beschikbaarheid.

Van
af

 

€ 699
p.p.

U verblijft 4 nachten in Casa Mirabile Relais, omringd door een decor van uitgestrekte 
wijn- en olijfgaarden. In de verte lokt de zee. Te bezoeken: de Dorische tempels van 
Selinunte, de archeologische opgravingen van Eraclea Minoa, het centrum van Menfi 
en haar badplaats Porto Palo. Maak ook een excursie op zee met de motorboot van het 
hotel (voordeeltarief). L'Agrirelais Baglio di Pianetto (3 nachten) is een aanbevolen, intiem 
adres, verscholen tussen de wijngaarden. Te bezoeken in de buurt: Palermo, de Byzan-
tijnse kathedraal van Monreale, Mondello (het favoriete strand van de inwoners van 
Palermo), het beroemde Corleone, Segesta met indrukwekkende tempel en amfitheater, 
het authentieke Cefalù.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9/10 en 9,3/10.

Inbegrepen
•  vlucht Brussel-Palermo h/t met Brussels Airlines (volgens beschikbaarheid)
•  huurwagen Fiat 500 of gelijkwaardig incl. all-in verzekering (volgens beschikbaarheid)
•  4 nachten in Casa Mirabile Relais ***(*) (Menfi)
•  3 nachten in Agrirelais Baglio di Pianetto **** (Santa Cristine Gela, Palermo)
• 7 x ontbijtbuffet
• in Casa Mirabile: 1 x driegangendiner
•  in Pianetto: upgrade naar superior kamer en gebruik van mountainbikes (volgens 

beschikbaarheid)
• digitale reisgids

Geldigheid
• 10/03-30/04: € 699
• 01/05-31/05 en 01/09-16/09: € 799
• 01/06-30/06: € 719
• 01/07-15/07: € 845
• 16/07-31/08: € 885
• 17/09-30/09: € 769
• 01/10-31/10: € 729
•  Deze promotie dient geboekt te worden vóór 30/03.

Optioneel
•  Vakantieperiodes en verlengde weekends mogelijks met supplement
•  De volgorde van de hotels kan worden omgedraaid indien gewenst of 

omwille van beschikbaarheid.
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8-DAAGSE COMBINATIE  
NAPELS EN ISCHIA
Verblijf in kleinschalige charmehotels. Op = op. 
Inclusief vlucht, fles prosecco en ticket hydrofoil.

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack 
℡    050 330 990 - Boekingscode AMAPKN03
Prijzen zijn op basis van een comfort en deluxe tweepersoonskamer,  
volgens beschikbaarheid

Van
af

 

€ 739
p.p.

Combineer de levendige sfeer van Napels, gelegen in één van de mooiste baaien ter 
wereld, met de rust op het vulkanisch eiland Ischia. 

Napels ligt midden in de mooiste baai ter wereld, gedomineerd door de Vesuvius. Napels 
zit barstensvol geschiedenis, is eigenzinnig en bruist van de energie. De binnenstad is 
Unesco-Werelderfgoed. U kunt er bovendien ook goed en betaalbaar winkelen. U ver-
blijft in boetiekhotel Partenope Relais, met topligging aan zee en met schitterend uitzicht 
op de baai van Napels. 

Vanuit Napels steekt u de baai over naar Ischia, een wellnessoase voor lichaam en geest. 
Het eiland is wereldberoemd voor zijn geneeskrachtige warmwaterbronnen. U verblijft 
er in een van de zuiderse witgekalkte villa’s, omgeven door een weelderige mediterrane 
vegetatie. Torre Sant'Angelo is een sympathiek, kleinschalig hotel, al meer dan 40 jaar 
met hart en ziel gerund door de familie Castellaccio. Forio, op 4 km, heeft een gezellig 
historisch centrum met vele winkels en restaurants. Gratis shuttledienst naar het dorps-
centrum en naar de stranden van Citara en Maronti.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,4/10 en 9,6/10.

Inbegrepen
•  vlucht Brussel-Napels h/t met Brussels Airlines (volgens beschikbaarheid)
•  3 nachten hotel Partenope Relais **** (Napels)
•  4 nachten hotel Torre Sant'Angelo *** (Ischia)
•  7 x ontbijtbuffet 
• ticket hydrofoil h/t Napels-Ischia 
• fles prosecco op de kamer in Napels
•  gegarandeerde upgrade naar deluxe kamer in Ischia

Geldigheid
• 17/03-30/04 en 01/10-31/10: € 739
• 01/05-31/05: € 759
• 01/06-30/06: € 789
• 01/07-31/07 en 01/09-30/09: € 869
• 01/08-31/08: € 899
• Vakantieperiodes en verlengde weekends mogelijks met supplement
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Snuif de sfeer op in het beroemde pelgrimsoord Santiago de Compostela en geniet van een 
gezellig terrasje in Pontevedra. In Galicië wacht u een wild en grillig kustlandschap. Het 
aantal ongerepte stranden is ontelbaar. De Rías, de ruige en mooie fjorden van Galicië, 
lenen zich uitstekend voor het kweken van zeevruchten. Dagverse vis en zeevruchten 
prijken dan ook rijkelijk op de menukaarten. 

Villa Covelo is een charmant hotel gelegen op 150 m van het strand, aan de Rías Baixas. 
Te bezoeken: Combarra, vissersdorp met historisch erfgoed en gezellige terrasjes aan de 
kade. Sanxeno en Pontevedra, bedevaartsoord Santiago de Compostela, met mooi his-
torisch stadscentrum met charmante straten en pleinen, het vissersdorp Rianxo. Woon 
zeker de aankomst van de vissersboten bij in Ribeira. Een alternatieve route van de 
'Camino de Santiago' loopt langs het hotel.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,6/10.

Inbegrepen
•  vlucht Brussel-Santiago de Compostela h/t met Vueling (volgens beschikbaarheid)
•  huurwagen Opel Adam of gelijkwaardig incl. all-in verzekering 

(volgens beschikbaarheid)
•  7 nachten Villa Covelo ***
• 7 x ontbijt
• 1 diner inclusief lokale wijn
• bezoek aan een bodega

Geldigheid
• 03/04-18/06: € 549
• 19/06-09/07 en 13/09-12/10: € 609
• 10/07-30/07: € 759
• 31/07-15/08: € 849
• 16/08-29/08: € 699
• 30/08-12/09: € 615
• Vakantieperiodes en verlengde weekends mogelijks met supplement
• Aankomst steeds op maandag of donderdag

Optioneel
•  verlenging naar 10 nachten. Zie www.holidayline.be/knack

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack 
℡    050 330 990 - Boekingscode GALPVF01
Prijzen zijn op basis van een standaard tweepersoonskamer,  
volgens beschikbaarheid.

Van
af

 

€ 549
p.p.

8 DAGEN GALICIË
Inclusief vlucht, huurwagen, 1 diner en bezoek aan een bodega.
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De Azoren bestaan uit 9 fenomenale eilanden, ver van het massatoerisme, met een oogver-
blindende natuurpracht. Veilige wandelroutes doorkruisen unieke landschappen.  
Op de Azoren kunt u één van de grootste walviskolonies ter wereld spotten en geniet u 
van spectaculaire kratermeren, pittoreske dorpjes, kleurrijke haventjes, een gevarieerde 
keuken en adembenemende uitzichten. Gaat u voor het eerst naar de Azoren? Dan raden 
we een week op het groene São Miguel aan. 
Vanuit uw verblijfplaats, het vijfsterrenhotel Pedras do Mar Resort & Spa, met prach-
tig uitzicht op de Atlantische oceaan, kunt u het ganse eiland verkennen. Het is aan 
de noordkust van São Miguel gelegen, met directe toegang tot het wandelpad naar de 
natuurlijke zwembaden. Op 1 km van Calhetas, op 5 km van Fenais da Luz, op 10 km  
van Ribeira Grande en op 13 km van Ponta Delgada.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 8,8/10.

Inbegrepen
•  vlucht Brussel-Ponta Delgada h/t met TAP Portugal (via Lissabon, 

volgens beschikbaarheid)
•  huurwagen Renault Twingo of gelijkwaardig incl. all-in verzekering 

(volgens beschikbaarheid)
•  7 nachten Pedras do Mar Resort & Spa *****
• 7 x ontbijtbuffet
• fles wijn en fruitmand op de kamer
• vrije toegang tot de spa

Geldigheid
• 01/04-31/05: € 915
• 01/06-30/06 et 01/08-30/09: € 1049
• 01/07-31/08: € 1165
• 01/10-31/10: € 845
• 01/11-23/12: € 769
•  Deze promotie dient minimum 30 dagen voor afreis geboekt te worden.
• Vakantieperiodes en verlengde weekends mogelijks met supplement. 

•  U kan ook eilandhoppen en zo ook andere eilanden van de Azoren ontdekken:  
Terceira met de erfgoedstad Angra do Heroísmo, het bergachtige Pico (tot 2.351 m)  
en het blauwe Faial. Zie www.holidayline.be/knack

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack 
℡    050 330 990 - Boekingscode AZOPKN03
Prijzen zijn op basis van een standaard 2-persoonskamer met zicht op  
de bergen, volgens beschikbaarheid.

Van
af

 

€ 845
p.p.

8 DAGEN AZOREN
Inclusief vlucht, huurwagen en fles wijn.
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U verblijft in 2 van de beste adresjes uit het Holidayline-aanbod. In Cooking and Nature 
Emotional Hotel lijkt het alsof u een trendy magazine binnenwandelt. Een uniek concept 
in nauwe samenhang met de omringende natuur. Hier draait het rond design, ecologie, 
gezonde voeding en schitterende landschappen. Bezoek van hieruit onder andere het 
omliggende natuurpark, de grotten Mira d'Aire, het klooster van Batalha (Wereldergoed), 
Fátima, het klooster van Alcobaça en de badplaats Nazaré. U verblijft daarna 4 nachten in 
Quinta da Palmeira, in de uitlopers van de Serra da Estrela, het grootste natuurpark van 
Portugal. Binnen heerst een warme sfeer van gezelligheid en smaakvolle luxe. U geniet 
er van een uitzonderlijk zicht op de bergen, heerlijk terras, hartelijke service, een splin-
ternieuwe spa… De eigenaar spreekt bovendien Nederlands. Bezoek zeker de historische 
universiteitsstad Coimbra en de gastronomische stad Viseu. Dit is ook de regio van de 
Dãowijnen.

Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: beide 9,2/10.

Inbegrepen
•  vlucht Brussel-Lissabon en Porto-Brussel met Tap Portugal of Brussels Airlines (volgens 

beschikbaarheid)
•  huurwagen Opel Adam (of gelijkwaardig) incl. all-in verzekering (volgens beschikbaarheid)
•  3 nachten in Cooking and Nature Emotional Hotel **** (Alvados)
•  4 nachten in  Quinta da Palmeira Country House Retreat & Spa **** (Arganil)
• 7 x ontbijtbuffet
•  Cooking and Nature: welkomstdrankje, 2 uur gebruik van e-bikes (inclusief routes)
•  Quinta da Palmeira: dagelijks flesje water op de kamer
• digitale reisgids

Geldigheid
• 01/04-30/06: € 799
• 01/07-31/07: € 939
• 01/08-31/08: € 969
• 01/09-30/09: € 839
• 01/10-31/10: € 789 

•  Vakantieperiodes en verlengde weekends mogelijks met supplement
•  De volgorde van de hotels kan worden omgedraaid indien gewenst of 

omwille van beschikbaarheid.

INFO EN RESERVERING

Organisator: Holidayline.be - Lic.1615 – V.U. K.Stuyts 
  www.holidayline.be/knack 
℡    050 330 990 - Boekingscode CPOPKN06
Prijzen zijn op basis van een standaard (Cooking) en superior (Palmeira) 
tweepersoonskamer, volgens beschikbaarheid.

Van
af

 

€ 789
p.p.

8-DAAGSE INDIVIDUELE RONDREIS CENTRAAL-PORTUGAL
Verblijf in kleinschalige charmehotels. Op = op. 
Inclusief vlucht, huurwagen, welkomstdrankje en gebruik van e-bikes.

Optioneel 
Verlenging in de voorgestelde hotels of 
strandverlenging in Furadouro Boutique 
Hotel Beach & Spa **** 
Zie www.holidayline.be/knack


