Activiteitenaanbod 2022

Vraag met je groep een gegidste wandeling
vol weetjes aan!
Geniet een tweetal uur tussen kunst en natuur!
Een gids geeft je een inkijk over kunstwerk en kunstenaar.


Wandeling met gids: € 13 pp

• Voorzie goed schoeisel voor een wandeling van ongeveer 4 km.
• Min. 10 deelnemers, max. 20 deelnemers


Treinritje met gids: € 13 pp + € 75 per groep

• Hou rekening met korte wandelstukjes om kunst van dichtbij te bekijken.
• Min. 10 deelnemers, max 50 deelnemers.

Vraag je wandeling aan:
Stuur een mail naar naturainspiratus@fedos.be.
We bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.
Let op: Het treintje is niet te reserveren in de maanden juli en augustus.

Sluit als individu aan bij een gegidste
wandeling vol weetjes.
Gegidste rondleiding langs de highlights van de Biënnale!: € 13
Donderdag 9 juni om 14u
Zondag 3 juli om 14u
Donderdag 4 augustus om 14u
Zaterdag 24 september om 14u
• Wandel een tweetal uur tussen kunst en natuur!
• Een gids geeft je een inkijk over kunstwerk en kunstenaar!
• Voorzie goed schoeisel voor een wandeling van ongeveer 4 km.
• Prijs: 13 euro pp (inkom + gids inbegrepen)

• Samenkomst aan hoofdingang Nieuwelaan 38, Meise

Schrijf je in voor een wandeling of een specialleke:
Stuur een mail naar naturainspiratus@fedos.be met: datum activiteit + je naam of
naam contactpersoon + aantal + je mobiel telefoonnummer.
Inschrijven/annuleren kan tot 5 werkdagen voor aanvang.
Inschrijving is volledig na bevestiging en betaling.
Vol is vol!

Twee “speciallekes”!
The love Train! (ook vriendschap

) / € 25 / Donderdag 8 september 2022 / 14u

• Neem plaats op ons treintje met Biënnale-gids
• Bij elke kunst-stop schuift 1 iemand een plekje door.
Zo ontmoet je telkens iemand nieuw.
• Gesprekstof dankzij de kunst!
• Afsluiter samen met koffie en taart

De Artistieke Tuin / € 13 /
Donderdag 23 juni / 10u
• Plantentuin Meise is voor een ganse dag
jouw atelier.
• Kies je favoriete plekje
• Schilder, teken, boetseer… Geniet!
• Neem je eigen materiaal mee. Indien je
gebruik wil maken van een bolderkar kan je
dit aanvragen bij je inschrijving.

Er valt nog meer te beleven rond de Biënnale!
Vier het leven: Cultuur over de vloer met Ina Stabergh / gratis /
5 juli / 14u
Ina Stabergh vertelt je graag meer over haar werk als dichteres. Ze
schreef de gedichtenbundel ‘Een zakboekje vol glitters’ in het kader van
de Biënnale. Stel al je vragen tijdens deze online ontmoeting!
Het programma van Studio Bubble2Bubble kan je
terugvinden op www.fedos.be of klik hier.

De Biënnale Natura Inspiratus bij Cultuur over de vloer / gratis /
9 augustus / 14u
Ben jij ook zo benieuwd naar het verhaal achter de kunstwerken die je
gezien hebt op de Biënnale?! Log in en maak kennis met de kunstenaars
van de Biënnale!
Het programma van Studio Bubble2Bubble kan je
terugvinden op www.fedos.be of klik hier.

2-delige gidsbeurt met Cultuurpauze.be / € 22 / 30 juni / 10u20
Een dag vol kunst en natuur met de Biënnale: We splitsen het gegidst
bezoek langsheen de highlights in 2 lussen, met een vrije lunchpauze

tussenin. Na een wandeling van ongeveer 5 km word je getrakteerd op
een pannenkoek en drankje!
Meer info: Klik hier of neem een kijkje op
www.cultuurpauze.be

