MUSEA STAD ANTWERPEN

Van Ostaijen leeft
125 jaar Paul van Ostaijen en 100 jaar Bezette Stad
Vanaf 22 februari 2021
Verschillende locaties in de stad
In 2021 is het 125 jaar geleden dat Paul van Ostaijen
geboren werd en exact 100 jaar geleden verscheen zijn
dichtbundel 'Bezette Stad'.
Samen met verschillende partners werkte de stad
Antwerpen een programma uit om Van Ostaijen te
herdenken: tentoonstellingen, wandelingen, boeken,
theater en nog veel meer. De aftrap wordt gegeven
op 22 februari 2021, de verjaardag van Van Ostaijen.

Ontdek hier het aanbod

EXPO Gevonden
Vondelingen, vroeger en nu
Nog t/m 30 april 2021
Maagdenhuis
200 geleden telde Antwerpen niet één of twee
vondelingen per jaar maar vier per week. Overal werden
kinderen achtergelaten, gewikkeld in wat lappen.
Dit voorjaar schetst het Maagdenhuis de bewogen
geschiedenis van vondelingen, vroeger en nu. Van 'de
memmen' van Sint-Andries tot de vondeling Aloijsius
Ziebor, voorvader van politici Charles en Louis Michel.

Klik hier voor meer info

EXPO Blind Date
Portretten met blikken en blozen
Nog t/m 5 april 2021
Locatie: Museum Vleeshuis, Snijders&Rockoxhuis,
Sint-Carolus Borromeuskerk en Keizerskapel
In Museum Vleeshuis kan je drie smakelijke schilderijen
van Frans Snijders uit de collectie van The Phoebus
Foundation bewonderen in een verrassende presentatie
van Walter Van Beirendonck.
De werken maken deel uit van Blind Date, een unieke
tentoonstelling over de geschiedenis van de
portretkunst. Te zien op vier locaties die door een
wandeling met elkaar verbonden zijn.

Klik hier voor meer info

100 x Congo. De podcast
Met Chokri Ben Chikha
MAS | Museum aan de Stroom
Precies 100 jaar geleden werd de stad Antwerpen, in
volle koloniale tijd, eigenaar van een Congolese
collectie. De expo '100 x Congo' die momenteel in het
MAS loopt, zet honderd blikvangers in de kijker.
In de gelijknamige podcast praat Baudouin Mena,
doctoraatsstudent aan het Instituut voor
Ontwikkelingsbeleid en -beheer, met theatermaker,
acteur, docent en artistiek onderzoeker Chokri Ben
Chikha. Een boeiend gesprek over heden en verleden.

Beluister hier de podcast

