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Zomerprogramma
Kasteel van Gaasbeek
Wie na onze spraakmakende tentoonstellingen nog eens volop
wil genieten van het ‘klassieke’ kasteel, nodigen we deze zomer
graag uit voor een bezoek. We leggen de focus op de kasteelgeschiedenis en verwelkomen jong en oud(er).
1. Audiotours

• Volwassenen (NL, FR, EN, DU)
Deze zomer kunt u het Kasteel van Gaasbeek weer bezoeken met audiogids.
Chris Lomme kroop in de huid van markiezin Arconati Visconti en neemt u
mee op sleeptouw doorheen het kasteel en de collectie.
• Gezinnen (NL)
Ook onze jonge bezoekers worden opnieuw in de watten gelegd. Wist je
dat verschillende muizenfamilies het Kasteel van Gaasbeek bewonen? Ze
huizen achter de lambriseringen, in de bedden, in verborgen hoeken en
spleten. Vanuit hun schuilplaatsen observeerden zij het wel en wee van de
vroegere kasteelbewoners en daar geven zij nu eigengereide commentaar bij,
omkaderd met fijne muziek. En omdat deze audiotour, gemaakt in samenwerking met het Geluidshuis, erg gelaagd is, kunnen zowel kinderen als volwassenen er samen van genieten.
Trek je stoute schoenen aan en kom kennis maken met Arnoldus XVI,
‘portiersmuis’ van het Kasteel van Gaasbeek!
De teksten werden ingesproken door Vic De Wachter, Nico Sturm, Ini Massez, Sara Vertongen,
Hilde Heijnen, Günther Lesage, Bruno Vanden Broecke, Stijn Cole en Koen De Bouw. Illustrator
Korneel Detailleur gaf de Arnoldussen kleur.

• Mensen met een mentale beperking (NL)
Enkele mensen die de wereld anders zien, horen, ruiken, proeven en voelen,
vertellen u wat hen prikkelde en verwonderde tijdens hun wandelingen door
het kasteel. Vanuit speelse improvisatiesessies onder leiding van regisseur
Dirk Van den Broeck groeide deze inclusieve audiotour.
In samenwerking met Schoonderhage vzw en met de steun van het Elia
Fonds, een partnerschap tussen Elia en de Koning Boudewijnstichting.
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Praktische informatie / van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus. Het kasteel is dagelijks open
van 10u tot 18u (laatste toegang om 17u), maandag gesloten, open op feestdagen. Tickets kosten € 10,
reductie- en groepstarief € 8 p.p., € 1 tot 18 jaar, gratis voor kinderen tot 7 jaar. Het gebruik van de audiogids is gratis. Wenst u een geleid bezoek? Verdiep u samen met onze gidsen in de fascinerende geschiedenis
van deze plek. Een rondleiding duurt 90 minuten en kost € 60 per groep (max. 15 pers. per groep), € 5
administratieve kosten per reservering. Voor groepen (min. 20 pers.) worden op aanvraag nocturnes georganiseerd. Info en reservering op +32 (0)2 531 01 30 of bezoek.gaasbeek@vlaanderen.be.

2. Vlieg verstopt een schat in het Kasteel van Gaasbeek
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Vlieg verstopt 260 schatten op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.
Tussen 1 juli en 31 augustus kunnen kinderen in familieverband een zinnenprikkelende schattenjacht beleven. In de tiende (!) editie van Schatten van Vlieg draait
alles om kijken. Ook in Gaasbeek verstopt Vlieg deze zomer een schatkist!
Wie kijkt die vindt ... Dit jaar is het thema ‘Zie jij wat ik zie?’. Kinderen kijken op
een andere manier naar de wereld dan volwassenen: met verwondering, een
open blik, ongecompliceerd … Daarom stopt Vlieg in elke schatkist 3 verschillende
kijkboekjes boordevol spelletjes en opdrachten: een zelfgemaakte kijkkaart om
van te dromen, een tijdreismasker met een blik op de wereld over 50 jaar of tips
om te gluren naar de buren met spiegelpapier. Je kan het zo gek niet bedenken.

Portier van Gaasbeek!
Het is een grote dag voor muis Arnoldus XVI. Hij kan zijn ‘portiersbrevet’ halen en zestiende ‘Portier van het Kasteel van Gaasbeek’ worden. Daarvoor moet hij wel eerst zijn
examen met succes afleggen. Dan pas krijgt hij de kasteelsleutels van zijn vader en
voorganger Arnoldus XV overhandigd.
Ook jij kan vandaag ‘Portier van het Kasteel van Gaasbeek’ worden. Als portier moet je
alles goed in het oog houden, daarom krijg je van ons een bril mee. Volg de audiotour
en zoek de muizen in en rond het kasteel. Ze dragen een zinnetje met zich mee, maar
o jee, ze hebben telkens het laatste woord van de zin afgeknabbeld. Maak het letterspel
en vind de verstopplaats van de schatkist.
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Gluur, tuur, piep  
Gluur, tuur en piep door de gaatjes van onze kijkdozen. Bij één doos kan je ‘met je handen kijken’. Wat
je ziet en voelt, licht een tipje van de sluier over de verstopplaats van de schatkist. Kom stap voor stap, of
doos voor doos, meer te weten over dat verborgen plekje. Nadien kan je aan de slag om je eigen ‘kijker’ te
maken.
Praktische informatie / van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus. Het kasteel is dagelijks open
van 10u tot 18u (laatste toegang om 17u), maandag gesloten, open op feestdagen. ‘Portier van Gaasbeek!’
vindt plaats in het kasteel, duurt ca. anderhalf uur en is ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Tickets
kosten € 10, reductie- en groepstarief € 8 p.p., € 1 tot 18 jaar, gratis voor kinderen tot 7 jaar. Het gebruik
van de audiogids is gratis. ‘Gluur, tuur, piep’ vindt plaats in de binnentuin, duurt ca. 15 minuten en is ontworpen voor kinderen vanaf 2 à 3 jaar. Deze zoektocht is gratis. Voor de ‘Schatten van Vlieg’ hoeft u niet te
reserveren.
‘Schatten van Vlieg’ is een initiatief van Vlieg, Xerius Kinderbijslagkrant.be en de Vlaamse overheid, in
samenwerking met Ketnet, Kunst in Huis, Blindenzorg Licht en Liefde en appelSIEN en ANNAnas. Ontdek
alles over ‘Schatten van Vlieg’ op www.UiTmetVlieg.be/www.schattenvanvlieg.be.

3. Rondleidingen

• Gezinsrondleidingen
Onze gids neemt je mee op een avontuurlijke tocht in het Kasteel van Gaasbeek. Leer
samen met je familie de vroegere bewoners kennen en ontdek het rijke leven op het kasteel.
Onze gids begeleidt op maat, aangepast aan alle leeftijden. Een speels, interactief parcours
voor jong en oud!
6

Praktische informatie / deze rondleiding start stipt om 14u30, eindigt om 16u en wordt voor max. 15
personen aangeboden op de volgende momenten: op woensdagen 6, 13, 20 en 27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31
augustus 2016, op zaterdagen 10 september, 1 oktober en 5 november 2016. Tickets kosten € 10 per volwassene, € 4 per kind van 4 tot 12 jaar. Reserveren is vereist op +32 (0)2 531 01 40 of educatief.gaasbeek@vlaanderen.be.
U kunt deze rondleiding ook op aanvraag boeken. U betaalt dan de toegangsprijs per persoon, € 60 voor
de gids en € 5 administratieve kosten.
• Verjaardagsfeestjes
Feest op het kasteel! Wil je samen met je vriendjes op ontdekking gaan in een kasteel? Trek dan je mooiste
prinsessenkleren of je stoerste ridderpak aan. Samen met een gids gaan jij en je vrienden op zoek naar de
schat. Het wordt een spannende tocht zowel in als rond het kasteel.
Praktische informatie / verjaardagsfeest voor max. 15 kinderen, van 5 tot en met 10 jaar, en
2 begeleiders. Het feest duurt 2u 30min en kost € 150. Reserveren is vereist op +32 (0)2 531 01
40 of educatief.gaasbeek@vlaanderen.be. Illustrator Korneel Detailleur maakte verrassende
uitnodigingen. Na reservering sturen wij deze per post, zodat je jouw vrienden en vriendinnen
kan uitnodigen (ten laatste twee weken vóór het feestje).
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• Rondleidingen voor blinden en slechtzienden
Ontdek het Kasteel van Gaasbeek op een tastbare manier. U mag uitzonderlijk verschillende objecten
aanraken.
Praktische informatie / deze rondleiding voor max. 15 personen per groep duurt ca. 2u en kost € 60 per
groep + € 8 p.p., gratis toegang voor de begeleider. Reserveren is vereist op +32 (0)2 531 01 40 of educatief.
gaasbeek@vlaanderen.be.
Foto’s:
1.
Galerijzaal, foto Jo Exelmans
2. Zaal van de Wacht, foto Filip Claessens - www.filipclaessens.be
3. Foto Chris De Waghe
4. Arnoldussen, illustratie Korneel Detailleur
5. Campagnebeeld Schatten van Vlieg 2016
6. Illustratie Korneel Detailleur
7. Feest op het kasteel, illustratie Korneel Detailleur

Voor meer informatie over dit persbericht, contacteer Marieke Debeuckelaere, T. +32 (0)2 531 01 45 of
marieke.debeuckelaere@cjsm.vlaanderen.be, www.kasteelvangaasbeek.be.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.kasteelvangaasbeek.be of volg het kasteel op

