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20-05-2006 — 18-06-2006

Broelmuseum, Broelkaai 6, Kortrijk
ook in de Tacktoren en op andere 

plaatsen in de stad

open van 10 tot 12u. en van 14 tot 17u.
gesloten op maandag

gratis toegang

meer info op www.saturnia.eu

Graag delen we u de opening van ‘Stad aan de Slag – 18 Kortrijkse beroepen & 

bezigheden in beeld gebracht’ mee, een tentoonstelling door Saturnia, in samen-

werking met vzw Stedelijke Musea Kortrijk, in het kader van het 

grensoverschrijdend project ‘Festival Transphotographiques’

De tentoonstelling in het Broelmuseum maakt deel uit van een parcours dat tien lo-

caties bevat (zie folder: www.saturnia.eu/kortrijk/ne/folder.pdf). Er worden 95 werken 

tentoongesteld.

Op deze manier kan u een bezoek brengen aan het historisch centrum van Kortrijk, 

met als blikvangers de Tacktoren en het Begijnhof. De meeste locaties bevinden zich 

op wandelafstand van de Grote Markt.

Wij vestigen uw aandacht op twee interessante evenementen die op 20 mei, dag van 

de opening, te Kortrijk plaatsvinden: 

- Vanaf 14u. op de Grote Markt van Kortrijk, zal de actie ‘Een plant voor een lach’ 

(in het kader van de campagne ‘Bloemen aan de macht’) beginnen: iedereen die 

glimlacht voor de fotograaf, krijgt een bosje goudstrobloemen. De ‘Goudstrobloem’ 

(Helichrysum bracteatum) is een éénjarige plant met felgekleurde, papierachtige 

bloemen die wekenlang doorgroeien.

- Om 15u. zal, in het kader van ‘la Nuit des Musées’ (Danse à Lille), een dansvoor-

stelling van Thomas Lebrun plaats vinden in het Broelmuseum. Meer info op 

www.saturnia.eu/kortrijk/dans.

STAD AAN DE SLAG
18 Kortrijkse beroepen & bezigheden in beeld gebracht

fotografie & installaties

Broelmuseum, Broelkaai 6, Kortrijk

20-05-2006 — 18-06-2006

Wegbeschrijving: E40 richting Oostende/Gent; in Zwijnaarde neem de E17 richting Kortrijk. Neem uitrit 3, 
Zwevegem/Kortrijk-Noord (N8). Volg de N8 [140m]. Aankomst in Kortrijk. Volg de Oudenaardsesteen-
weg (N8) [1.3km]. Volg de Zwevegemsestraat (N8) [380m]. Passeer de R36 en sla linksaf: de Wandelweg 
[320m]. Sla rechtsaf: de N50a [76m]. Volg de Doorniksestraat (N50a) [310m]. Volg de Grote Markt 
[150m]. Sla linksaf: de Onze-Lieve-Vrouwestraat (N43a) [210m]. Sla linksaf: de Guido Gezellestraat 
[150m]. Volg de Broelkaai [130m]. 


