BAROQUE SHOCK – a limited edition
een exclusieve introductie in tijdloze creativiteit en pronkzucht
code 341 |

|2

uur

Ontdek tijdens deze exclusieve themawandeling voor groepen de creativiteit en
pronkzucht die barok in Antwerpen kenmerken. Een enthousiaste stadsgids laat je
kennismaken met barok door de eeuwen heen met als hoogtepunt een gereserveerd
bezoek aan de nieuwe topwerken van Jan Fabre in de Sint-Augustinuskerk.
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Hoewel ze de twee mooiste barokkerken van Antwerpen met elkaar verbindt, is deze nieuwe stadswandeling echt
veel meer dan een kennismaking met de wonderlijke religieuze kunst uit de 17de eeuw.
Je stadsgids neemt je op sleeptouw langs de hoogtepunten van de Antwerpse barok en de vaak vergeten
sporen die deze fascinerende stijl niet enkel in de straten maar ook in de harten en geesten – zeg maar het DNA - van
de pronkzuchtige Antwerpenaren naliet. De Scheldestad bleef immers nog eeuwenlang in de ban van de barok. Dat
merk je aan de talrijke prachtige gevels in de stijlen van weelderige rococo, pralende neobarok en imponerende Beaux
Arts. Aangename verrassing is dat barok ook in 2018 nog hedendaagse kunstenaars weet te prikkelen en
inspireren. Ook hun nieuwe creaties komen dus aan bod!
De kers op de taart van deze tijdelijke themawandeling wordt ongetwijfeld je bezoek aan de voormalige SintAugustinuskerk, thans Muziekcentrum AMUZ. In het kader van 'Antwerpen Barok 2018' integreerde de befaamde
Antwerpse totaalkunstenaar Jan Fabre er 3 nieuwe werken in het schitterende barokke kerkinterieur.
'Baroque Shock' is echt een confronterende introductie in haast onvergelijkbare pronkzucht en daarom een unieke
belevenis die de blijvende Antwerpse bewondering en liefde voor barok weet te verklaren. Niet te missen!
Beperkt aanbod want 'limited edition'!: de wandeling kan enkel uitgevoerd worden op tijdstippen dat AMUZ voor
groepsbezoek toegankelijk is. Niet mogelijk op vrijdag, zaterdag of zondag.
Alternatief: Kan je je niet vrijmaken op de hieronder door Visit Antwerpen voorgestelde tijdstippen of is 'Baroque
Shock' reeds volgeboekt op je voorkeursdata? Kies dan voor 'Barok beroert'! Die barokwandeling omvat geen
groepsbezoek aan AMUZ, de voormalige Sint-Augustinuskerk, en is elke dag beschikbaar vanaf 1 juni 2018.
Dit alternatief volgt niet enkel grotendeels hetzelfde parcours langs de hoogtepunten van de Antwerpse barok maar
trekt de stad zelfs verder in en laat je dus nog meer pareltjes ontdekken.

Praktische info 'BAROQUE SHOCK – a limited edition'
Wanneer:
Duurtijd:
Afspraak:
Reserveren:

Op een beperkt aantal dagen en tijdstippen tussen 9 juli en 13 december 2018
2 uur (de rondleiding kan niet ingekort of verlengd worden omwille van vaste gereserveerde
tijdstippen voor het groepsbezoek aan AMUZ – wees dus goed op tijd!)
onder de boom op het Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen
uitsluitend online bij Visit Antwerpen via: www.visitantwerpen.be/barok

Opgelet: maximum 2 groepen van maximum 20 personen per starttijdstip! - beperkt aanbod!
Op maandagnamiddag (tussen 9 juli en 10 december 2018):
om 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 en 17:30u
Op dinsdag, woensdag en donderdag (tussen 10 juli en 9 augustus): om 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 en 14:30u
Op volgende dinsdagvoormiddagen:
11 september; 2, 16, 23 en 30 oktober; 13 en 20 november, 4 en 11 december
om 09:30, 10:30 en 11:30u
Op deze woensdagvoormiddag:
12 september
om 09:30, 10:30 en 11:30u
Op volgende donderdagvoormiddagen: 13 september; 4, 18 en 25 oktober; 15 en 29 november, 6 en 13 december
om 09:30, 10:30 en 11:30u
Dus nooit op: vrijdag, zaterdag of zondag.
Beschikbare talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans
Maximum 20 personen per gids (dus moet je 2 gidsen reserveren vanaf 21 personen)
€ 75,00 per groep en 5 euro reservatiekosten

Geen begeleide wandeling voor individuele bezoekers...
maar je kan natuurlijk samen met enkele vrienden of familieleden een 'groep' (min. 2 – max. 20 personen) vormen
en zo ook op je familienaam reserveren voor je privé 'Baroque Shock'... (zelfde prijs uiteraard voor max. 20 personen)

