BPS22 KUNSTMUSEUM VAN DE PROVINCIE HENEGOUWEN



Station op 1700 m


Maestro

Infos & reservaties: www.bps22.be
Het BPS22 is een kunstmuseum dat wil bijdragen tot kritisch denken. Het organiseert tentoonstellingen die de verbanden tussen kunst,
macht en maatschappij exploreren. Het onderscheidt zich ook door mediatieacties die aangepast zijn aan alle soorten publiek.
Het BPS22 is het kunstmusem van de provincie Henegouwen. Het bevindt zich in een voormalige industriële hal uit 1911, opgetrokken in
glas en ijzer.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18 u. • Gesloten: op maandag, 24, 25 en 31/12 - 1/01 en ook in de periodes dat
nieuwe tentoonstellingen opgesteld worden.
Prijs
volwassenen : €6 / 60+ : €4 / studenten en werkzoekenden : €3 / kinderen (<12 jaar) : gratis
Duur van het bezoek
Tussen 1u en 3u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) €4
Rondleiding
€50 (€60 op weekends) per gids voor een groep van max. 15 personen
Gratis voor scholen en verenigingen. Ervaren gidsen bieden interactieve bezoeken en ateliers die toegankelijk zijn vanaf 5 jaar.




In de nabijheid



Verantwoordelijke
Sophie Pirson
Telefoon
071/27.29.71
Email
sophie.pirson@bps22.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
BPS22 organiseert bij elke tentoonstelling interactieve bezoeken en biedt een reeks didactische hulpmiddelen aan die afgestemd
zijn op alle onderwijsniveaus en op uiteenlopende verenigingen. Aansluitend op je bezoek kan je desgewenst terecht bij de
animators van BPS22 in het Atelier en het Laboratorium. Daar wordt op een concrete en praktische manier dieper ingegaan op het
thema van de tentoonstelling en worden mogelijke vragen over de kunstwerken beantwoord.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 150 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Gratis toegang tot het museum voor schoolgroepen.
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
15 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
BPS22 organiseert bij elke tentoonstelling interactieve bezoeken en biedt een reeks didactische hulpmiddelen aan die afgestemd
zijn op alle onderwijsniveaus en op uiteenlopende verenigingen. Aansluitend op je bezoek kan je desgewenst terecht bij de
animators van BPS22 in het Atelier en het Laboratorium. Daar wordt op een concrete en praktische manier dieper ingegaan op het

thema van de tentoonstelling en worden mogelijke vragen over de kunstwerken beantwoord.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 150 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Gratis toegang tot het museum voor schoolgroepen.
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
15 personen
Association NL

Beschrijving
BPS22 organiseert bij elke tentoonstelling interactieve bezoeken en biedt een reeks didactische hulpmiddelen aan die afgestemd
zijn op alle onderwijsniveaus en op uiteenlopende verenigingen. Aansluitend op je bezoek kan je desgewenst terecht bij de
animators van BPS22 in het Atelier en het Laboratorium. Daar wordt op een concrete en praktische manier dieper ingegaan op het
thema van de tentoonstelling en worden mogelijke vragen over de kunstwerken beantwoord.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 150 personen
Prijs
0€
Gratis deelnames
Gratis toegang tot het museum voor associatieve operatoren.
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
15 personen
Senior

Beschrijving
De geleide bezoeken spelen zich af in een sfeer van openheid en interactie, waarbij met eenieders tempo rekening gehouden wordt.
Een ideale manier om de kunstwerken te ontdekken en nieuwe kunstvormen te leren kennen. Naast een klassiek geleid bezoek
biedt BPS22 ook activiteiten op maat aan waarmee je honger naar nieuws op een leuke manier wordt gestild.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 150 personen
Prijs
4€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding

50 €
Aantal personen per gids
15 personen
PMR

Beschrijving
Het team van BPS22 biedt individuele en aangepaste rondleidingen aan voor bezoekers met een handicap, van alle leeftijden. Een
bezoek met een audiogids of in gebarentaal. Het museum is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 15 personen
Prijs
4€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
50 €
Aantal personen per gids
15 personen

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 10:00:00 - 18:00:00
Woensdag : 10:00:00 - 18:00:00
Donderdag : 10:00:00 - 18:00:00
Vrijdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zaterdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zondag : 10:00:00 - 18:00:00








T. 071/27.29.71
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi
F. 071/27.29.70
www.bps22.be
info@bps22.be
Facebook

Toegang via de rue Fagnart of rue Lebeau. Parkeren langs de Boulevard Solvay (toegang via rue Lebeau) of op het nabijgelegen Place du Manège of de
parking van Charleroi Expo.
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