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Paleizenplein, 7, 1000 Brussel. 
Open van 10 tot 17 uur.

In het BELvue Museum ontdek je alle face!en van 
België: de geschiedenis, de cultuur, de economie,… 

Tijdens het ‘PICTURE! Festival’ (van 31/10 tot 10/11) zijn in 
het Paviljoen Borgendael heel wat werken van beroemde 
kunstenaars te zien. Wie zijn ze? Het paviljoen maakt deel 

uit van een paleis. Wie is daarvan de eigenaar?

Als je het BELvue Museum verlaat, kan je het Koninklijk 
Paleis zien. Een vreemd personage is er al zijn spullen 

kwijtgeraakt: een bolhoed, een sleutel en zelfs 
de schoen van zijn vrouw! Daarover later 

meer…   
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 BELvue Museum (Paviljoen Borgendael) 

Borgendaalgang 1, 
1000 Brussel. (gevel op het 

Koningsplein) Open van 10 tot 
17.45 uur. Gesloten op 4 en 5/11. Expo: 

‘Kazuifels en blazoenen.’ 

Op 21 juli 1831 vond op het plein voor deze kerk 
een belangrijke gebeurtenis plaats. Weet jij welke? 

Tip: kijk onder de kroon…

In de kerk vind je de blazoenen van de Belgische 
koningen (Na hun dood werden die blazoenen 

ook wel op het graf geschilderd). Welke 
prachtige wapenspreuk kan je lezen? 
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Regentschapsstraat 
3, 1000 Brussel, (gevel op 

het Koningsplein). Open van 10 
tot 17 uur. Expo: Ki!y Crowther en 

Gerda Dendooven stellen hun  ‘Bal der 
gehangenen’ voor.

Heb je ontdekt van wie de voorwerpen zijn 
die boven de gevel van het museum lijken te 
zweven? Wie was er verstrooid genoeg om 

zijn duif, zijn sleutel en zijn hoed op een 
dergelijke plaats achter te laten? Welk 

beroep oefende die persoon 
uit?

       
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 

3 > Magritte Museum

Keizerslaan 4, 1000 Brussel. 
Hier liggen duizenden kostbare 

boeken en etsen van Oude Meesters. 
Die van Pieter Bruegel de Oude worden 

momenteel tentoongesteld.

Kijk vanuit de hoogte neer op de Tuin van de 
Kunstberg! Links zie je de toren van de Koninklijke 

Bibliotheek van België. Kijk eens goed… Achter 
dat gebouw gaat een ander gebouw schuil! 
Welk? Zie je welke held er op een mythisch 

dier zit? In de Bortiergalerij kan je tegen 
het monster vechten. Wie is de held 

die het berijdt?
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, Koninklijke Bibliotheek van België  

Hof-
bergstraat 2, 

1000 Brussel. Open van 
10 tot 17 uur. Gesloten op 

maandag. Expo ‘Het orkest’ van 
Chloé Perarnau, die ook deze mooie 

kaart tekende!

Wat een vreemd gebouw! Het lijkt in niets 
op de andere gebouwen. De krulletjes 

gaan alle kanten op! Uit welk mate-
riaal en in welke stijl werd het 

gebouw opgetrokken?
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Ravensteinstraat 
40/41, 1000 Brussel. Werk 

mee aan het wereldrecord: 
de grootste portre!engalerij. 

Maak een tekening van jezelf! Van 
8.30 tot 13.30 uur door de week. Van 

12 tot 18 uur in het weekend en op 
feestdagen.

 Hoe wordt er in de Ravensteinga-
lerij naar poëzie gekeken?
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 Ravensteingalerij  

Magdalenasteenweg 55, 
1000 Brussel. Expo ‘Schets 

de dood’. Van 12 tot 18 uur van 
dinsdag tot zaterdag.

Voorzichtig! Een handvol mythische dieren 
drong de galerij binnen en wil tegen de 

glazen koepel aanvliegen of je op de grond 
bespringen. Om welke dieren gaat het en 

waar hebben ze zich verstopt? 
Ik wens je een leuke ontdekkings-

tocht op de Kunstberg!

                                          
   

   
 

 
 

 

7 >
 Bortiergalerij

Antwoorden
1.
De 1.800 beroemde kunstenaars die in het paviljoen 
Borgendael te bewonderen zijn? JIJ, en de andere Brus-
selse ketjes! Bravo! Het paleis naast het BELvue Museum 
is het paleis van de koning en de koningin van België.

2. 
De eerste koning van België, Leopold I, legde hier de 
grondwe!elijke eed af. Daarbij deed de koning een 
belo"e: ‘Ik zweer getrouwheid aan de grondwet (alle 
we!en) van het Belgische volk, en ik zal de nationale 
onafhankelijkheid en de integriteit van het grondge-
bied waarborgen’. Zo werd België geboren! In de kerk 
vind je het zinnetje ‘Eendracht maakt macht’ terug. Het 
is de wapenspreuk van het Belgische volk. Ben jij het 
daarmee eens?

3. 
Dit museum staat in het teken van René Magri!e, een 
beroemde surrealistische schilder uit België. Die 
kunststroming nam de kijkers mee in een vreemde 
droomwereld waarin de werkelijkheid werd verdraaid.

4. 
Er werd vooral gebruik gemaakt van ijzer en glas. De 
stijl van het gebouw? Art nouveau, zowat 150 jaar 
geleden ontstaan. De kunstenaars wilden ongeziene 
kunst bedenken die niet door het verleden, maar door 
de natuur werd geïnspireerd. De art nouveau maakte 
gebruik van materialen die in de 19de eeuw steeds 
beter werden bewerkt en die de architectuur nieuwe 
mogelijkheden gaven.

5.
 De Koninklijke Bibliotheek werd gebouwd naast de 
Nassaukapel uit 1346, gewijd aan een held die heilig 
werd verklaard: Sint-Joris, die het hier moedig opneemt 
tegen de angstwekkende… Je ontdekt hem in de 
Bortiergalerij!

6. 
Boven de inkom van de Galerij in de Ravensteinstraat 
staat te lezen: ‘Poëzie moet door iedereen en overal 
worden bedreven. Niet door een enkeling.’

7. 
In het houtwerk onder de glazen koepel werden 
twaalf draken gesculpteerd, vlakbij de ingang aan de 
Magdalenasteenweg 55.

Speurtocht voor Brusselse ketjes in het kader  
van het ‘PICTURE! Festival’

info op: www.picturefestival.be
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