
Hoog tijd om nog eens iets te plannen met je vereniging? Nog op zoek naar een bijzondere locatie voor 
een daguitstap in 2019? In Bokrijk stap je in ‘De wereld van Bruegel’, een interactieve en tijdelijke 
Bruegelexpo die je niet mag missen. 

Een groepsbezoek aan Bokrijk is een belevenis van begin tot eind. Ook al denk je het park goed te kennen, 
we weten je in 2019 weer te verrassen. Vanaf het eerste moment heeft je groep een vast aanspreekpunt: 
zo helpen we je graag om een programma op maat op te stellen. Het wordt een onbezorgd en puik 
georganiseerd bezoek! 

‘DE WERELD VAN BRUEGEL’ IN BOKRIJK
De interactieve Bruegelexpo in Bokrijk brengt exclusief van 6 april tot en met 20 oktober 2019 de link 
tussen de schilder Pieter Bruegel en het Openluchtmuseum op een verrassende manier aan het licht. Waan 
je midden in een schilderij op het inspirerende Bruegelparcours en ontdek hoe actueel zijn werk vandaag 
nog steeds is.

BRUEGEL EN BOKRIJK … DAT LIGT MEER 
VOOR DE HAND DAN JE ZOU DENKEN!  

 Bokrijk focust op het dagelijkse leven van 
mensen vroeger, nu en in de toekomst.  Ook in 
de werken van Bruegel staat de ‘gewone’ mens 
centraal. Te midden van de historische huizen 
waan je je in een schilderij van Pieter Bruegel de 
Oude. 

HET BRUEGELPARCOURS  
‘DE WERELD VAN BRUEGEL’ 

 In het parcours ‘De wereld van Bruegel’ houd je 
halt bij diverse plekken in het Openluchtmuseum 
waar de verbondenheid tussen Bokrijk en 
Bruegel echt voelbaar is. 

 Wie was Pieter Bruegel de Oude? Wat vertellen 
zijn werken over het dagelijkse leven in de 16de 
eeuw? En kan je zijn oeuvre vertalen naar de 
actualiteit? Maak kennis met originele 16de-
eeuwse objecten uit de tijd van Bruegel en 
ontdek de betekenis achter de landschappen 
en taferelen die hij in zijn werken verbeeldt.  
Het parcours voert je naar het bekende schilderij 
‘De strijd tussen Carnaval en Vasten’. Je stapt op 
het einde van het parcours letterlijk binnen in dit 
werk en wordt zelf één van de figuranten …

BEGELEIDE BRUEGELROUTE MET GIDS
 Een ervaren Bokrijkgids neemt je mee op 

sleeptouw doorheen het museum langs alle 
Bruegelhaltes. Tijdens deze belevingsroute 
ontdek je zoveel meer en dit alles aangepast aan 
de groepssamenstelling.

OPENLUCHTMUSEUM
Benieuwd waar onze huidige gebruiken en tradities 
vandaan komen? Je ontdekt hoe het verleden onze 
toekomst inspireert!

 Maak kennis met vakmanschap vandaag, 
gisteren en morgen.

 Laat je onderdompelen in het leven op het 
platteland anno 1913 door de Bokrijkacteurs.

 Beleef de jaren 60 te midden levensechte decors.
 De restauraties kan je van heel nabij volgen.  

REEDS GEKEND VOOR GROEPEN
 Kies uit thematische belevingsroutes met gids 

op maat je van groep en ga interactief op pad.
 In 6 atelierroutes wordt het productieproces 

geschetst en maak je zelf een eigen vakwerkje.
 Beleef een verwenmoment bij onze horeca

partners. In 2019 met een overheerlijk Bruegel-
menu.

 Onze Bokrijkfotograaf bezorgt je een leuk 
aandenken aan de daguitstap.

MEER INFO OP WWW.BOKRIJK.BE



PRAKTISCH 
Bovenstaand voorbeeldprogramma 
vanaf 39,00 euro p.p. enkel op reservatie.

MEER INFO OF BOEKEN?
Via bokrijksales@limburg.be of 011 26 53 86.  
Voor het volledige aanbod voor verenigingen  
of andere groepen, zie www.bokrijk.be.

Benieuwd hoe bijzonder een dagje in ‘De wereld van Bruegel’ kan zijn voor jouw groep? Stel een boeiende en 
belevingsvolle uitstap op maat samen of laat je inspireren door onderstaand voorbeeldprogramma. Voor andere 
voorbeelden zie www.bokrijk.be

VOORBEELD DAGPROGRAMMA

EINDE VAN DE DAG
AFSLUITEN met koffie en 
Limburgse taart.

VOORMIDDAG
BELEVINGSROUTE ‘DE WERELD VAN BRUEGEL’:  Wie was Pieter 
Bruegel? Welk door weinigen gekend verhaal verbindt hem en 
Bokrijk? Hoe kan je Bruegels landschapsschilderijen lezen? Wat 
vertellen zijn encyclopedische werken ons over het dagelijks leven 
in de 16e eeuw? Wat kan het oeuvre van de meester vandaag voor 
ons betekenen? Dit en meer ontdek je samen met je groep in een 
boeiende route onder begeleiding van een ervaren Bokrijkgids.

NAMIDDAG
VRIJE TIJD IN HET OPENLUCHTMUSEUM: Je groep kan op  
eigen tempo de Bruegelhaltes ontdekken en de gewenste 
verdieping zoeken. Op de woonerven van Meeuwen,  
Tessenderlo en in het Paenhuys kan je respectievelijk 
de vakmanschappen brood, textiel en bier ontdekken. 
De museumshop is een fijne bestemming voor unieke  
cadeautjes. In de atelierschuren kan je terecht om zelf de 
handen uit de mouwen te steken rond een vakmanschap  
naar keuze.

‘S MIDDAGS
BREUGELIAANSE LUNCH in één van de horecazaken 
in het Openluchtmuseum en/of park

OPENINGSTIJDEN
Van 6 april t.e.m. 20 oktober 2019 van 10 u. tot 
18 u.  Gesloten op maandag. (Uitgezonderd 
feestdagen en de maandagen van juli en 
augustus.)

EXCLUSIEVE  
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