
 

 

Maand van cultuur! Doe je 
ook mee? 

We maken van februari 2022 de ‘Maand van de cultuur’! 

Concreet wil dat zeggen dat we deze maand onze 
Mechelse cultuursector extra in de kijker gaan zetten en 

hen veel Aaah’s, Oooh’s en geapplaudisseer willen bezorgen. 
Want samen kunnen we ervoor zorgen dat ze kunnen 

rechtspringen i.p.v. rechtkrabbelen! 

Het bestuur engageert zich alvast om zich een maand 

cultureel te laten onderdompelen. Doe je mee? Haal je 
maandplanning erbij en verander je sportactiviteit, 

vriendenavond of zetelmomentje in een culturele 
uitstap naar een van onze prachtige musea, 

(nieuwe)cinema’s, exposities, gidswandelingen,… Met de 

nieuwsbrief gaan we u alvast inspireren! 

Volg zeker onze social media pagina’s want we gaan er nog 

leuke winacties lanceren, interviews en zetten er graag uw 
foto met uw culturele activiteit in de kijker. Zo maak je 

kans op een leuke giveaway! #winwin 

Je foto delen kan door @openvldmechelen te taggen en zet 

de actie kracht bij door de hashtag #maandvandecultuur. 

 



Save the quizdate! 

 

Geen maand van de cultuur als we ook niet zelf iets op poten 
zouden zetten. Daarom hadden we als afsluiter eind februari 

een quiz voorzien. Met Corona bracht dit echter nog teveel 

moeilijkheden met zich mee en is er beslist om de quiz te 

verplaatsen naar vrijdag 30 september 2022! 

Inschrijven met je quizteam is al mogelijk 
via info@openvldmechelen.be! 

Info quiz avond ‘Jaar van de Jeugd’  

 

 

Tentoonstelling in de kijker! 

Galerie transit lanceerde afgelopen weekend 
een nieuwe tentoonstelling van Fran Van Coppenolle. 

mailto:info@openvldmechelen.be
https://mailchi.mp/d9ccd98d2482/maand-van-de-cultuur-doe-je-mee?e=9a6e703e4f
https://transit.be/fran-van-coppenolle/


 

Ook nieuwsgierig? Dan kan je nog tot 13 maart 2022 deze 
tentoonstelling gratis gaan bewonderen op vrijdag, zaterdag en 

zondag van 14u-18u of op afspraak! 

 

Mechelse culturele 
trekpleisters 

 

Museum Hof van 
Busleyden! 

Dit jaar kon het museum Hof van 

Busleyden 50.000 bezoekers lokken 
en internationale gasten ontvangen. 

Dat de koningin en ministers het 

museum kwamen bezoeken geeft aan 
dat dit 

 

Het 
Kunstuur 
3.0! 

Een bezoek aan Het 

Kunstuur is 
een unieke beleving, 

zeer toegankelijk en 
duurt exact één 

uur. De kunstwerken 

https://www.hofvanbusleyden.be/expo-uitbundig-verleden
https://hetkunstuur.com/


voor Vlaanderen een belangrijke cul
turele trekpleister is 

voor Bourgondische kunst. 

De populaire expo ‘Uitbundig 
verleden’ loopt nog tot 27/2, dus 

wees er snel bij als je deze niet wil 

missen. 

Bestel tickets  

  

worden één voor één 
belicht. Via een 

koptelefoon hoor je 

muziek van Dirk 

Brossé en verhalen. 

De vertellers zijn 
bekende en minder 

bekende Vlamingen en 
worden naast het 

kunstwerk 
geprojecteerd. Ze 

vertellen over hun band 
met het kunstwerk of 

de kunstenaar. 
Zo vertelt minister Ba

rt Somers over het 
werk van Anna 

Boch "Kaai te 

Mechelen" in Het 
Kunstuur 2.0. (zie 

foto). 

Bestel tickets  

       

 

Vind hier het volledig aanbod!  

 

 

 

 

Wist je dat? 

Wist je dat je met de UiTPAS (5 
euro) van 
veel welkomstvoordelen kan 
genieten zoals gratis 
drankbonnetje bij 
Arsenaal/Lazarus, verrassing bij 
CCM en nog zoveel meer,…. 
Tegelijk kan je bij elke UiTPAS-
activiteit ook UiTPAS-

https://hofvanbusleyden.recreatex.be/Exhibitions/Overview?Language=nl
https://hetkunstuur.com/de-muziek-het-kunstuur-gecomponeerd-door-dirk-brosse
https://hetkunstuur.com/de-muziek-het-kunstuur-gecomponeerd-door-dirk-brosse
https://hetkunstuur.com/bestel-tickets-voor-het-kunstuur
https://mailchi.mp/d9ccd98d2482/maand-van-de-cultuur-doe-je-mee?e=9a6e703e4f


punten opsparen die je weer 
kan inruilen voor 
andere voordelen. 

UiTPAS voordelen  

       

 

Panelgesprek 
& Open mic 

Jong Vld 

Mechelen organiseert in 
de Kuub op 17 

maart een panelgesprek ove
r cultuur in de meest ruime 

zin. Over 
hoe jongeren cultuur beleven 

en wat ze onder cultuur 
verstaan. 

Hierbij kan natuurlijk een 
optreden niet ontbreken, dus 

koppelen ze dit aan een open 
mic om de jongeren 

een creatief platform te 
geven! 

Inschrijven voor de avond of 

als artiest voor de open 
mic kan 

via mechelen@jongvld.be. O
f hou de FB-pagina Jong VLD 

Mechelen in de gaten! 

Volg ons hier!  

  

 

 

     

 

 

https://www.uitpas.be/voordelen-zoeken?cardSystemsFilter%5B0%5D=UiTPAS%20Mechelen#/voordelen
https://www.facebook.com/JongVLDMechelen
https://www.facebook.com/JongVLDMechelen
mailto:mechelen@jongvld.be
https://mailchi.mp/d9ccd98d2482/maand-van-de-cultuur-doe-je-mee?e=9a6e703e4f


Last minutes 

 

 

Bert Gabriels 

op 2 & 3 februari zijn de laatste 
voorstelling van zijn #Eindejaars 
3 conference. 

Meer info & tickets  

       

Rudi Vranckx 

Debatavond 3 februari: Nieuws of 
geen nieuws, dat is de vraag - Wat 
heb je aan de feiten als de 
verbanden verborgen blijven? 

Meer info & tickets  

  

 

 

     

 

Valentijnsactie! 

 

https://uitin.mechelen.be/uitpas-activiteiten?facets%5B1%5D%5Bwhen%5D%5Bnext7days%5D=Volgende%207%20dagen&cdbid=4c88e913-b64b-40b0-bfeb-3b9735295a9d&utm_source=uitin.mechelen.be&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets
https://uitin.mechelen.be/uitpas-activiteiten?facets%5B1%5D%5Bwhen%5D%5Bnext7days%5D=Volgende%207%20dagen&cdbid=4790fd90-7ae6-401b-8978-b0e19c8dc7fd&utm_source=uitin.mechelen.be&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets


Sharing is caring en dat is in de liefde eens te meer. In de stad van de 
liefde kan je nu de mooie Valentijnsversiering zien hangen en op 

de ramen wordt er door poëzie nog meer liefde verspreid. 

Maak net zoals ons blauw team van minister, burgemeester(s) en 
schepenen een leuke foto samen met je Valentijn(tje) en stuur ze 

door naar info@openvldmechelen of post op je social media kanaal 
en tag @openvldmechelen en maak zo kans op 

een cinematicketje voor Lumière, de mooiste cinema van het land! 

 

Theatertips 

 

Vaderlandloos 
-Jr.cE.sA.r, 

ARSENAAL en 

KVS 

Een absolute must see! Dit uit 

eigen ervaringen, maar ook te 
zien aan de vele lovende 

recensies in de pers. 

De shows gaan door 

in Arsenaal/lazarus, voor de 

 

Vaderlandloo
s -Jr.cE.sA.r, 

ARSENAAL en 

KVS 

Een absolute must see! Dit 
uit eigen ervaringen, maar 

ook te zien aan de 
vele lovende recensies in 

de pers. 

De shows gaan door 

in Arsenaal/lazarus, voor 
de data’s en uren, kan je 

alles terugvinden op de 
website! 

https://www.lumiere.be/


data’s en uren, kan je alles 
terugvinden op de website! 

Info  

  

Info  

  

     

 

 

         

 

   

 

https://www.arsenaallazarus.be/kalender/item/vaderlandloos---jrcesar-arsenaal-en-kvs
https://www.luckyleo.be/
https://www.facebook.com/OpenVldMechelen
https://www.instagram.com/openvldmechelen/
https://twitter.com/openvldmechelen
mailto:INFO@OPENVLDMECHELEN.BE
https://www.openvldmechelen.be/

