
 

 

PERSBERICHT 

De eerste editie van de "Brussels Biennale of Eclectic Architecture" (BBEA) vindt plaats van 2 tot 

10 oktober. Het evenement wordt georganiseerd door Explore.Brussels en biedt, gespreid over 

twee weekends, een unieke gelegenheid om de emblematische creaties van de eclectische 

beweging in Brussel te ontdekken. Op het programma: bezoeken aan interieurs die normaal niet 

toegankelijk zijn voor het publiek, een tiental rondleidingen door de stad, conferenties, 

activiteiten voor families en scholen en een concert met 19e-eeuwse muziek in de bijzondere 

omgeving van het privéhuis van Emile Bockstael. 

Van het Justitiepaleis tot de Koninklijke Sint-Mariakerk, van de Beurs tot de Congreskolom... Brussel 

telt tal van architecturale pareltjes uit de eclectische beweging (1830-1914), die bekendstaat om haar 

verbazingwekkende artistieke vrijheid op een sleutelmoment in het ontstaan van de jonge Belgische 

hoofdstad.  

De eerste Biënnale die volledig gewijd is aan dit bijzondere, maar nochtans onbekende erfgoed, vindt 

plaats tijdens de eerste twee weekends van oktober. 

In het weekend van 2 en 3 oktober loopt het parcours door het noorden van Brussel: Schaarbeek, 

Laken en de wijk van de Squares. Tijdens het weekend van 9 en 10 oktober vinden de bezoeken plaats 

in het stadscentrum (Vijfhoek) en de gemeentes Elsene en Sint-Gillis. Onvermoede interieurs openen 

uitzonderlijk hun deuren, zoals het oude Hotel de Knuyt de Vosmaer, het huis Hemelsoet en het 

Aegidium, het Mekka van de Roaring Twenties in Brussel. 

Tegelijk organiseren het Autriquehuis en het CIVA activiteiten op maat van families en kinderen. Op 

het programma staat ook een reeks lezingen over eclectische architectuur, beginnende op donderdag 

30 september. 

Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 9 oktober terecht in de privéwoning van Emile Bockstael voor 

een herbeluistering van operaliederen uit de 19e eeuw. 

In het verlengde van BANAD (Brussels Art Nouveau & Art Deco) Festival, willen Explore.Brussels en 

zijn partnernetwerk via dit evenement het brede publiek de kans geven om de fysionomie van de stad 

meer te appreciëren. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) 

Van 2 t.e.m. 10 oktober 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

www.explore.brussels 


