In 2019 is Pieter Bruegel de
Oude 450 jaar geleden

FEAST OF FOOLS
BRUEGEL HERONTDEKT

DE BLIK VAN BRUEGEL:
RECONSTRUCTIE VAN HET
LANDSCHAP

overleden. Het Pajottenland is

In het Kasteel van Gaasbeek kan je de

Een once-in-a-lifetime tentoonstelling van

Bruegel zijn leef- en

tentoonstelling 'Feast of Fools. Bruegel

hedendaagse kunstenaars en ontwerpers die

herontdekt' beleven.

Bruegel naar de 21ste eeuw katapulteren. Bruegel

In de tentoonstelling kom je te weten hoe

‘componeerde’ zijn landschapsschilderijen met

Vlaamse en bij uitbreiding Belgische en

elementen uit het landelijke Pajottenland.

werkomgeving geweest, denk
maar aan het kerkje van SintAnna-Pede dat vereeuwigd is

internationale kunstenaars sinds eind negentiende

in de Parabel der Blinden.

eeuw tot vandaag omgingen met het artistieke

Deze tentoonstelling kijkt naar het landschap met

legaat van Bruegel.

de blik van Bruegel. Een fiets- en wandelparcours

Bruegel liet zich inspireren
door het landschap, de
bewoners en hun

bedrijvigheid. Dat moeten we
vieren! Tijd om te 'bruegelen'!

verbindt 12 unieke installaties. Het parcours
Bezoekers komen terecht in een spel van

vertrekt en eindigt aan twee gebouwen die nog

wisselende stemmingen, niet alleen met

door Bruegel geschilderd zijn: de kerk van Sint-

schilderijen maar ook met muziek, literatuur en

Anna-Pede, te zien op Bruegels 'De parabel van

film. Je ontdekt de cynische humor, karikaturen en

de blinden' en de watermolen van Sint-Gertrudis-

verborgen boodschappen van Bruegel.

Pede, te zien op 'De ekster op de galg'.

BRUEGELS FIETSFEEST

BRUEGELWEERGAVES

HET LANDSCHAP VAN BRUEGEL

Het Bruegels FietsFeest dat is genieten van het

Bruegelreproducties zoals schilderijen,

Kleine landschapselementen (hagen, poelen,

Pajottenland in het kwadraat! Je fietst langs het

koekjesdozen en puzzels brengen de werken van

knotbomen en anderen) zijn de penseelstreken

knooppuntennetwerk en maakt af en toe

Pieter Bruegel onze huiskamers binnen. Deze

waarmee Bruegel ons landschap schilderde: een

zijsprongen naar producenten van Pajotse

reproducties werden verzameld, zodat

prachtig meesterwerk van verweven landbouw,

lekkernijen. Voor klein en groot, Als kers op de

verschillende illustratoren er mee aan de slag

erfgoed en natuur. Je kan zelf landschapsbouwer

taart kan je genieten van het slotfeest en het

konden gaan. De (bewerkte) reproducties zullen

worden. Ga aan de slag in je eigen tuin en maak

Bruegels FietsFeestBiertje!

zichtbaar zijn in bibliotheken en in een verrassende

het Pajottenland mooier en groener.

slotexpo, waar het publiek ook de kans krijgt om in
interactie te gaan.

DE EZELS VAN BRUEGEL

BRUEGELBANKETTEN

BRUEGELIAANSE STREKEN²

In het toneelstuk ‘De ezels van Bruegel’ brengen

Tijdens de Bruegelbanketten wordt er nagedacht

Hedendaagse kunst wordt geïntegreerd in een

enthousiaste streekacteurs de tijd van Bruegel weer

over de figuur van Pieter Bruegel zelf. Wie was

authentiek Bruegellandschap. Over het parcours

tot leven. Doorheen het toneelstuk volgen we de

Pieter Bruegel eigenlijk? Wat was zijn relatie met

worden kunstingrepen van 25 kunstenaars

schilder die zijn weg zoekt en vindt als kunstenaar

onze streek? En wat kunnen we doen met de

verspreid, dit in de buurt van de 17de-eeuwse

in de woelige 16e eeuw onder het Spaanse

groenten die we op zijn schilderijen terugvinden?

Bree-eik hoeve, de grootste vierkantshoeve van

bewind. Niet enkel theater, maar ook muziek en

In de vorm van een lezing, een wandeling, een

het Pajottenland. De kunstwandeling is 5km lang

dans zorgen voor een totaalspektakel. Er is ook

workshop of een discussie met Bruegelspecialisten

waarvan 4km onverhard maar goed

telkens een kleine historische tentoonstelling

worden deze verschillende vragen beantwoord.

bewandelbaar. Daarnaast kan je ook langsgaan op

aanwezig.

Tijdens de Bruegelbanketten ontbreekt het

één van de boeiende informatieavonden.

uiteraard niet aan inspirerend eten.

Het landschap van Bruegel
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
In het Pajottenland & de Zennevallei
Gespreid op verschillende momenten in 2019

Bruegel een heel jaar lang!
Bruegel 2019

Bruegels FietsFeest
Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei
In het Pajottenland & de Zennevallei
Op 23 juni 2019

Feast of Fools. Bruegel herontdekt
Kasteel van Gaasbeek (Lennik)
In het Kasteel van Gaasbeek
Van 07 april 2019 - 28 juli 2019

De ezels van Bruegel
Streekacteurs (met ondersteuning van Erfgoedcel
Pajottenland Zennevallei)
In diverse theaterzalen in de streek
Periode september - oktober 2019

De Blik van Bruegel:
reconstructie van het landschap
Gemeente Dilbeek
In Dilbeek
Van 07 april 2019 - 31 oktober 2019

Bruegelweergaves
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
In het Pajottenland & de Zennevallei
Gespreid op verschillende momenten in 2019

Bruegeliaanse Streken²
Collectief Pep-In-Gen
Rond de Bree-eik hoeve (Lennik, Gooik en Pepingen)
Periode augustus – september 2019

Bruegelbanketten
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
In het Pajottenland & de Zennevallei
Gespreid op verschillende momenten in 2019

V.U.: Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw * Elsemieke De Troy *
Markt 1 bus 1 * 1500 Halle
Niet op de openbare weg gooien aub.
Foto Kerk Sint-Anna-Pede: Sophie Nuytten; Foto Kasteel van Gaasbeek:
www.vlaanderenvanuitdelucht.be

