
NEDE R L AND

DU
I T S L A

N
D

F R ANKR I J K
LU

X EM
BU

R
G

MECHELEN

LEUVEN

ANTWERPEN

GENT

BRUSSEL

BRUGGE

V L AANDE R EN

Paus is eerste 
bezoeker van  
Lam Gods

p.2

Stap in de wereld 
van Bruegel 

p.4

Tomorrowland  
in thema  
Vlaamse  
primitieven 

p.6

VLAAMSE MEESTERS
SPECIMENSPECIAL EDITION 2019

CONTRACT MET GOOGLE AFGESLOTEN  
VOOR VIRTUEEL VLAANDEREN 
Toerisme Vlaanderen trekt volop de kaart van de Virtual Reality. Het con-
tract met Google zorgt ervoor dat vanaf 2018 de Vlaamse Meesters highlights  
virtueel bezocht kunnen worden. Daarnaast worden voor de beleving 
rond de persoon van Bruegel en de torenbeleving in de belforten momen-
teel projecten opgestart waarbij gebruik zal gemaakt worden van Virtual  
Reality.

VLAAMSE MEESTERS ERFGOED KRIJGT EXTRA KLEUR 
Via het hefboomproject Vlaamse Meesters Erfgoed van Toerisme Vlaande-
ren werd, in samenwerking met de diverse kerkelijke vzw’s, de voorbije jaren 
hard gewerkt aan een betere ontsluiting van de kerken en de ontwikkeling 
van de belevingswaarde. 
Er werd inspiratie gehaald bij het meesterschap dat hier in Vlaanderen aan-
wezig is: polyfone muziek, de beiaard, glasramen en hedendaagse kunst. 
Ook ‘out of the box’ ideeën zijn gerealiseerd. Zo geven verticale tuinen en 
LED-lichtsculpturen onze kerken meer sfeer.

Toerisme Vlaanderen ging aan 
het dromen. Hoe kunnen we 
het thema Vlaamse Meesters 
vormgeven?  
Welke projecten kunnen er 
worden gerealiseerd? 

Met deze krant wil Toerisme 
Vlaanderen de toeristische en 
culturele partners inspireren 
om met de Vlaamse Meesters 
aan de slag te gaan. 

Een groot deel van de in deze 
krant vermelde voorbeelden 
zijn dan ook fictief, maar geven 
wel het ambitieniveau weer. London Museum App
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Terugkeer gerestaureerd Lam Gods gaat gepaard  
met opening gloednieuw bezoekerscentrum
Het gerestaureerde Lam Gods is terug thuis. In het 
gloednieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathe-
draal wordt ingezoomd op details van het kunstwerk en 

kom je alles te weten over de opmerkelijke geschiedenis 
van de triptiek. Het bezoek wordt afgesloten met een 
blik op het Lam Gods zelf.

PAUS IS EERSTE BEZOEKER LAM GODS
Paus Franciscus bracht vandaag als allereerste een bezoek aan het  
gerestaureerde Lam Gods. Het bezoek van de paus aan de Sint-Baafs- 
kathedraal ging gepaard met grote feestelijkheden. Zo was er een heuse 
lammetjesparade en een levensechte enscenering van het Lam Gods. 
Hiermee sluit de paus zijn bezoek aan België af. Naar schatting bracht 
het tweedaags bezoek meer dan 2 miljoen mensen op de been. 

Floraliën engageert  
Franco Dragone  
als curator  
‘Ghent Flowerpiece’
De Floraliën hebben torenhoge ambities om hun 
florale evenement in 2021 tot dé referentie te maken 
in Europa.
“Met de terugkeer van het Lam Gods in 2019 willen 
wij al proefdraaien voor onze Floraliën-editie in 2021. 
Franco Dragone heeft ons overtuigd met zijn origineel 
concept van in- en outdoor bloemenparcours. 
Het parcours loopt van de Sint-Michielskerk tot de 
Sint-Baafskathedraal. Voor de uitwerking van dit par-
cours wordt samengewerkt met de beste floristen die 
Vlaanderen in petto heeft”.

STAD GENT ORGANISEERT 
DE ‘GHENT STREET 
ALTARPIECE BATTLE’
Stad Gent nodigt een twintigtal internatio-
nale en nationale artiesten uit voor een heu-
se street art ‘battle’ in het centrum van Gent. 
Het Lam Gods vormt hierbij het centrale 
thema. De graffiti-kunstenaars zullen hun 
eigen inter pretatie geven aan personages en 
scènes uit het Lam Gods. 
Met ‘The Ghent Street Altarpiece Battle’ 
mikt Gent op jonge internationale bezoe-
kers.

Lam tram hit 
op Instagram 
Gent heeft er een nieuwe attractie bij: de lam tram. Gentse schepen 
van Toerisme Annelien Storms: De lam tram was initieel bedoeld om 
het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Sint-Baafs-
kathedraal extra in de kijker te zetten, maar gezien het enorme succes 
van de tram bekijken we samen met De Lijn of we er een permanent 
product kunnen maken. 
Ook op instagram oogst de tram succes. Tot op heden werden maar 
liefst 90 000 foto’s met de #lamtramgent gedeeld.
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Groeningemuseum  
eindigt met een ‘knaller’
Het Groeningemuseum wordt weldra met de grond gelijk 
gemaakt om plaats te maken voor het prestigieuze nieu-
we museumproject. 
De sluiting van het museum willen ze in Brugge echter 
niet onopgemerkt laten voorbij gaan. In deze per definitie 
unieke tentoonstelling wordt dit moment aangegrepen 
om een aantal pas gerestaureerde werken van de Vlaam-
se primitieven in al hun herwonnen glorie aan het pu-
bliek voor te stellen.

HANDMADE IN BRUGGE 
GEEFT TIJDELIJKE  
INVULLING  
AAN GROENINGESITE
De Groeningesite wordt de volgende jaren een gi-
gantische werf in het centrum van Brugge. Maar 
noem het niet zomaar een bouwplaats, noem het 
een ‘werfplek voor ambacht, kunst en creatieve slui-
meringen’.
Handmade in Brugge slaat de handen in elkaar met 
lokale socio-culturele verenigingen, scholen en een-
ieder die van de Groeningesite een plek wil maken 
waar dingen gecreëerd worden, van circus over voed-
sel tot kunst. 
Ateliers worden ter beschikking gesteld, speelruimtes, 
werkkoten…

EERSTE STEENLEGGING 
NIEUW GROENINGEMUSEUM
In het bijzijn van minster van cultuur Sven 
Gatz en minster van toerisme Ben Weyts 
vond op zaterdag 3 mei 2019 de eerste steen-
legging plaats van het nieuwe Groeninge- 
museum. De voorziene einddatum van de 
werkzaamheden is voorzien in oktober 2022.

Groeningemuseum pakt uit 
met all-in-one concept 

• De Vlaamse Primitieven komen 
extra tot hun recht dankzij het 
box-in-the-box concept. 

• De werken uit de permanente 
collectie uit andere periodes wor-
den eveneens opgewaardeerd 
dankzij de prachtige setting.

• Bovendien bevat dit nieuwe con-
cept ook de tentoonstellingshal 
waar de Brugse musea reeds lang 
nood aan hebben om toptentoon-
stellingen te kunnen organiseren. 

RUIME TENTOONSTELLINGSHAL 
IN NIEUW ONTWERP ZAL KANSEN 
BIEDEN VOOR TIJDELIJKE GROTE 
EXPOSITIES IN GROENINGE

De eerste steen moet nog worden gelegd, maar de Brugse 
musea zijn ambitieus: nu reeds wordt de tentoonstelling 
aangekondigd die de tentoonstellingshal zal inhuldi-
gen: ‘The Flemish primitives are coming home’. Vol-
gens Till-Holger Borchert, directeur Groeningemuseum, 
wordt dit dé toptentoonstelling waarbij de eigen unie-
ke collectie aangevuld zal worden met een groot aantal 
topstukken uit bruiklenen.

Dakterras en park 
extra troef  
voor site  
Groeningemuseum
Het groene dakterras met reca 
functie zal een adembenemend 
uitzicht bieden over de Brugse 
binnenstad en de museum site.
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ONTDEK DE 
LANDSCHAPPEN  
VAN BRUEGEL
De werken voor de kleine innova-
tieve Bruegelpaviljoenen schieten 
aardig op. Waar honderden jaren ge-
leden Pieter Bruegel de Oude zijn 
inspiratie vond voor zijn mooiste 
landschappen, zullen reproducties 
van zijn landschapsschilderijen in 
originele locaties en via een adequa-
te digitale ontsluiting de (internatio-
nale) bezoekers een nieuwe Bruegel- 
beleving bezorgen. De paviljoenen ko-
men er naar aanleiding van het grote 
succes die de logeerpods in Limburg 
hebben (gefinancierd met SALK-mid-
delen). Elk Bruegelpaviljoen heeft een 
aparte logeer-unit die on line kan ge-
boekt worden. 

Stap in de wereld 
van Bruegel

Bruegelbanket 
in World  
Guiness Book 
of Records
In dit jaar van Bruegel kon een gigantisch 
Bruegelfestijn niet ontbreken. Deze eer-
ste editie van het International Flanders 
Food Festival, waarbij gerenommeerde 
chefs zich door Bruegel lieten inspireren, 
was ook bij het grote publiek een enorm 
succes. Heerlijk eten, magistrale omkade-
ring met kinderspelen en de unieke setting 
van een banket dat Brussel met Gaasbeek 
verbindt, zorgden voor een unieke beleving. 
De opname in het Guiness World Book of 
Records is de kers op de taart. De organisa-
toren zijn intussen al gestart met de voor-
bereiding van de editie in 2020.

BRUSSEL

Bruegelland opent de deuren
Een Bruegelbeleving in de vorm van een attractiepark: figuranten, verhalen, sfeer 
en beleving brengen het Vlaanderen ten tijde van Bruegel tot leven!
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Antwerpen zet in 2018 volledig 
in op Rubens

Het Rubensprogramma voor 2018 ziet er alvast veelbelovend 
uit. “Het ambitieuze programma is reeds in volle voorbereiding” 
legt Carl De Pauw, coördinator van dit Rubensproject, uit.
Zo plannen het Rubenshuis, het Middelheim en Museum Mayer 
van den Berg elk een tentoonstelling. Teju Cole, Nigeriaans 
auteur en kunsthistoricus is aangesteld als artistiek inspira-
tor om de rest van het programma vorm te geven. 

KMSKA HEROPENT MET  
GOLDEN AGE OF ANTWERP
In februari 2019 heropent het KMSKA zijn deuren 
en in het najaar 2019 presenteert Manfred Sellink,  
directeur van het Koninklijk museum in  
Antwerpen, reeds de eerste tijdelijke tentoon-
stelling, onder de titel: “de gouden eeuw van Ant-
werpen”. In de gouden eeuw van Antwerpen zul-

len ook de Bruegel thema’s ruim aan bod komen. 
Als Bruegel kenner zal Manfred Sellink de 450ste 
sterfdatum van ons kunsticoon niet aan zich laten 
voorbijgaan. Een samenwerking met het kasteel 
van Gaasbeek is in volle ontwikkeling. 

ANTWERPEN
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Peter Paul Rubens, Aanbidding door de koningen, (1624)
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Minister Ben Weyts 
deelt eerste gouden 
lammetjes uit 

Brussels Airlines, Eurostar en Thalys deelden 
de afgelopen 3 maanden meer dan 50.000 
Lam Gods paneeltjes uit aan internationale 
bezoekers. Van de 10 Rechtvaardige Rechters 
zijn er reeds 4 geclaimd. 
De gelukkigen haalden hun gouden lam ter 
waarde van 10.000 euro op in het nieuwe 
bezoekerscentrum. 

Tv programma 
Flanders: the Golden 
Age schot in de roos
In het programma op EEN trekken tv-ma-
kers Arnout Hauben, Jonas Van Thielen en 
Mikhael Cops in negen afleveringen door de 
gouden eeuwen van Vlaanderen en staan ze 
stil bij de belangrijkste momenten uit de pe-
riode: van de inhulding van het Lam Gods 
tot de periode van Bruegel en de Beelden-
storm. 
Met een gemiddelde van meer dan 1 miljoen 
kijkers zijn de makers uitermate tevreden. 
Zopas heeft Arnout Hauben van het produc-
tiehuis De Chinezen in Cannes de format aan 
vier landen verkocht.
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Have you seen  
the missing panel? 
Het verhaal van de ‘rechtvaardige rechters’ komt prominent aan 
bod in de internationale promotiecampagne die vanaf februari 2019 
van start gaat. 
Over de gehele wereld worden mensen via grote reclamepane-
len met de boodschap “Have you seen the missing panel” aan-

gespoord om deel te nemen aan deze internationale zoektocht.  
Ook via de sociale media wordt deze campagne gepromoot. 
De facebook pagina “Have you seen the missing panel?“ heeft  
wereldwijd reeds 250.000 fans. Elke dag wordt een nieuwe opdracht 
bekend gemaakt. 

JONG 
KEUKENGEWELD 
LANCEERT 
GOLDEN AGE 
MENU
De Flanders Kitchen Rebels zullen 3 maan-
den lang hun gerechten baseren op middel-
eeuwse receptuur. 
In heel Vlaanderen draaien zij de gastronomi-
sche klok een paar eeuwen terug, weliswaar 
met behoud van eigen signatuur. 
Snel reserveren is de boodschap!

Tomorrowland 2019 in thema 
Vlaamse Primitieven

Toerisme Vlaanderen heeft een samenwerkingsdeal uitgewerkt 
met Tomorrowland: elke editie, dus ook Tomorrowland Brazil en 
Atlanta, wordt helemaal in Vlaamse Primitieven sfeer onder-

gedompeld: de decors, camping, kostuums van medewerkers…
Arrangementen op maat zijn uitgewerkt om de jongelui nadien 
écht kennis te laten maken met ons rijke erfgoed. 

INTERNATIONALE PROMOTIE
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Vlaanderen wint award voor meest 
toegankelijke erfgoedbestemming 
binnen Europa
Hiervoor werd het aanbod van alle Vlaamse Meesters 
attracties gescreend op hun toegankelijkheid. Waar mo-
gelijk werden de nodige aanpassingen uitgevoerd. Daar-
naast verkreeg ook de Vlaamse Meesters website het ‘Any 
Surfer’ kwaliteitslabel. Nergens ter wereld kunnen mensen 
met een fysieke, auditieve en visuele beperking beter ge-

nieten van het erfgoed aanbod dan in Vlaanderen. De 
voeltentoonstellingen vielen erg in de smaak bij blinden 
en ook de ringleidingen voor mensen met een auditieve 
beperking maken het bezoek voor deze bijzondere doel-
groep uniek.

Ook gezinnen  
met kinderen  

blijken grote fan van
Vlaamse Meesters
Niet alleen de typische cultuurliefhebber, ook gezinnen met 
kinderen blijken fan van de Vlaamse Meesters. Het project gaat 
immers vergezeld van heel wat kindermoois: een tekenkoffertje 
voor op de trein, een gezelschapsspel rond het verdwenen paneel 
van de Verborgen Rechters, en een ‘Vlaamse Meesters’ postkaartje 
dat ze naar hun vriendjes of oma en opa kunnen versturen…  
Daarnaast zijn ook alle deelnemende erfgoedlocaties én partners 
gescreend op kindvriendelijkheid.

MEER DAN 200  
INTERNATIONALE  
JOURNALISTEN 
BEZOEKEN HET 
BRUEGELHUIS IN 
BRUSSEL
Meer dan 200 internationale journalisten uit 10 verschillende 
landen hebben dinsdag een bezoek gebracht aan het Bruegelhuis 
in Brussel. Na het bezoek aan de permanente Bruegel collectie in 
het KMSKB staan nog Gent met het het Lam Gods en Brugge met 
het Groeningemuseum op het programma.

Vlaanderen scoort goed bij de buitenlandse toe-
risten. In 2019 telden we 25 procent meer over-
nachtingen, een absoluut record voor Vlaanderen. 
Onze inspanningen om het Vlaamse Meesters ver-
haal uit te dragen, hebben duidelijk gewerkt aldus  
Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. We 
stellen nu alles in het werk om hiervan een duur-
zaam product te maken. 

Tijdig plannen  
      loontSP
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