Tour & Taxis, Brussel, 21 → 29 januari 2017
Plaats
Tour & Taxis | Havenlaan 88 | BE-1000 Brussel
De historische site van Tour & Taxis, gelegen in het hartje van Brussel, vormt een parel van de Belgische 20 ste eeuwse
architectuur. Expositieruimte: 15.400 m²
Datum en openingsuren
Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 januari 2017 van 11.00 tot 19.00 uur
Nocturne op donderdag 26 januari 2017 doorlopend tot 22.00 uur
Toegangstarieven & combitickets
Toegang
25 €
16-26 jaar
10 €
< 16 jaar
gratis
Groepen (≥ 10 pers.)
10 € per persoon
Online tickets via www.brafa.be of aankoop ter plaatse

Brafa Exclusive Viewing*
60 €
Catalogus* (600 p.)
10 €
Combitickets*:
1 toegangsticket + 1 catalogus
30 €
2 toegangstickets + 1 catalogus
55 €
*Vernissage-ticket (20.01.2017), combitickets en catalogus kunnen uitsluitend ter plaatse aangekocht worden
Parking
Bewaakte parking op de site van Tour & Taxis: 5 € I Gratis shuttle-dienst door Porsche
Veiligheidsvoorschriften
Het is niet toegelaten te fotograferen of om een filmopname te maken van kunstwerken tenzij met toelating van de
exposant. Eveneens dient toelating gevraagd te worden voor het gebruik van een statief.
Dieren, grote tassen, rugzakken, paraplu’s en kunstwerken ter expertise mogen niet binnengebracht worden op de
beurs. Het veiligheidspersoneel behoudt zich het recht de bezoekers en alle draagtassen te controleren.
Diensten
Conciërge, restaurants, champagnebars, vestiaire, speciale toegang voor minder-validen, WIFI
BRAFA ART TOURS met de steun van Hiscox
Publieke rondleidingen aangeboden in NL, FR & EN: alle dagen van 15.00 u tot 16.00 u
Privé-rondleidingen op maat in NL, FR, EN en andere talen op aanvraag.
Voor tarieven en inschrijvingen, contacteer Patricia Simonart,  p.simonart@brafa.be, t +32 (0)2 513 48 31
BRAFA ART TALKS geörganiseerd door de Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting zal een reeks conferenties houden in het kader van de 30ste verjaardag van zijn
Erfgoedfonds. Enkele thema’s: publieke/private partnerships tot de promotie van het cultureel erfgoed, archeometrie
of het mecenaat in het nationaal kunstpatrimonium. Dit fonds, dat reeds verschillende jaren aanwezig is op de beurs,
heeft als missie het bewaren en beschermen van het Belgisch cultureel erfgoed.
Dagelijks om 16.00 u in de BRAFA Lounge.

Eerbetoon aan Julio Le Parc
Eerbetoon aan de Argentijnse kunstenaar Julio Le Parc (° 1928). Laureaat van de “Grote Prijs” van de schilderkunst op
de 33ste Biënnale van Venetië in 1966. Julio Le Parc is pioneer van kinetische en optische kunst. Vier grote werken
zullen op bepaalde plaatsen op Brafa getoond worden.
Exposanten
132 deelnemers komende uit België, Canada, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Japan,
Luxemburg, Monaco, Nederland, Rusland, Spanje, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland
Specialisaties
Klassieke Oudheid, Precolumbiaanse kunst, Primitieve kunst, Aziatische kunst, zilverwerk, juwelen, meubilair,
sculpturen en voorwerpen uit de Middeleeuwen tot de 21 ste eeuw, design, antieke kaders, curiosa, glas en keramiek,
porselein, tekeningen en gravures, stripverhalen, ikonen, oude en moderne schilderijen, hedendaagse kunst,
autografen en manuscripten, fotografie, tapijten en textiel, wandtapijten, oude en moderne boeken, numismatiek…
Hoofdsponsor: Delen Private Bank
 info@delen.be / www.delen.be
Reisinformatie

.

Brussels Airlines Brussels Airlines biedt promotionele tarieven aan BRAFA bezoekers Deze promotie is geldig van 10
januari tot 8 februari 2017: 20 %* op vluchttarieven in b.business, b.flex economy+ alsook b.light economy tarieven
op een Brussels Airlines uitgevoerde Europese vlucht. Onderstaande promocode dient ingegeven te worden bij het
boeken van uw ticket naar Brussel. Boekingen via www.brafa.be of www.brusselsairlines.com. Promocode: 11123478
* Korting, excl. taksen en supplementen. Aanbod geldig voor alle reservaties tot 28 januari 2017 voor alle heen en terug reizen van
10 januari tot 8 februari 2017 naar Brussel. Enkel geldig op vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines.

Thalys
Reis rechtstreeks van Parijs naar Brussel in 1 uur 20 minuten. Reis rechtstreeks van Amsterdam en Keulen naar Brussel
in 1 uur 50 minuten. Voor uurregeling en tickets: www.thalys.com
Eurostar
Reis rechtstreeks van Londen naar Brussel in 2 uur. Voor uurregeling en tickets: www.eurostar.com
Culturele agenda in Brussel en andere Belgische steden gedurende Brafa
Een selectie tijdelijke tentoonstellingen, museums, klassieke muziekconcerten in de belangrijke Belgische steden
alsook gastronomische adressen in Brussel te ontdekken op de website en op www.brafa.be/brafa-city-guide-nl
Hotelpartners
Hotel Le Plaza
t +32 (0)2 278 01 00 – f +32 (0)2 278 01 01
 reservations@leplaza-brussels.be
www.leplaza-brussels.be

Pers: Persattaché België &
internationale coördinatie
Bruno Nelis
t +32 (0)2 513 48 31 – m +32 (0)476 39 95 79
 b.nelis@brafa.be

Hotel L’Amigo
t +32 (0)2 547 47 09
 mevrard@roccofortehotels.com
www.roccofortehotels.com/hotel-amigo/

Contact
Antiekbeurs van België vzw
Tour & Taxis
Havenlaan 86 C Bus 2 A / B-1000 Brussel
t +32 (0)2 513 48 31 – f +32 (0)2 502 06 86
 info@brafa.be / www.brafa.be

Volg BRAFA ook op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn en Youtube
iPhone, iPad en Android applicatie

