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Voor het vijfde jaar op rij wordt 3 weekends lang het BANAD Festival gehouden. Met geleide 

bezoeken aan privé-interieurs, conferenties, gezinsactiviteiten, inclusieve wandelingen en andere 

unieke activiteiten is dit een onmisbaar event voor alle liefhebbers van art nouveau en art deco die 

hongerig zijn naar nieuwe ontdekkingen. 

 
Na de annulering van de editie van 2020 en een 'lightversie' in oktober is Explore.Brussels blij om – als 
de coronamaatregelen het toelaten – de vijfde editie te mogen organiseren van dit festival gewijd 
aan het architecturale erfgoed van de art nouveau en art deco in Brussel. Het werd dit jaar 
verschoven naar mei-juni. Het programma is gespreid over drie weekends en opent de deuren van 
opmerkelijke locaties die normaal gezien gesloten blijven voor het publiek. Elk weekend focust op 
een deel van de hoofdstad, om zo gemakkelijker verschillende plekjes in dezelfde wijk te kunnen 
bezoeken. In het eerste weekend zijn de schijnwerpers gericht op het zuidwesten van Brussel, met 
nieuwe locaties zoals villa Beau-Site in de rand van het Park van Vorst, de privéwoning van architect 
Paul Hamesse (art nouveau) in Sint-Gillis en appartementsgebouw Ramaekers in art-decostijl in 
Elsene. In het tweede weekend worden het centrum en het westen van de stad verkend, met voor 
de eerste keer toegang tot de voormalige chocolade- en koekjesfabriek Victoria in Koekelberg, maar 
ook een art-decomonument dat al lang geen inleiding meer behoeft: het Paleis voor Schone Kunsten. 
Het laatste weekend staat tot slot in het teken van het noorden en oosten van de hoofdstad. Een deel 
van de bezoeken kan met de fiets en een gids worden gedaan dankzij de packages 'Saturday or Sunday 
by bike'. 
 
Deze nieuwe editie pakt uit met talloze thematische activiteiten. Een greep uit het aanbod: geleide 
bezoeken aan de tentoonstellingen in het Fin-de-Sièclemuseum, het Hortamuseum en de afdeling 

art nouveau en art deco van de collectie oude boeken van Bibliotheca Wittockiana, een 
conferentie over het huispersoneel in de 19de en 20ste eeuw, een bezoek achter de schermen van 
het CIVA (Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage), een concert in Flagey, een 
spelletjesavond (Brussel 1893) in het Cauchie Huis, de intussen traditionele tweedaagse 
voorwerpenbeurs, gekoppeld aan een beurs voor restaurateurs, en voor de eerste keer ook een 
workshop upcycling in het Hortamuseum, met de kunstenares Isabelle Azaïs. Dit jaar gaat er een 
bijzondere aandacht naar inclusieve rondleidingen. Er zijn verschillende bezoeken in audiodescriptie 
(Villa Empain, Sint-Suzannakerk) en gebarentaal (Bibliotheek Solvay), maar ook geleide wandelingen 
rond de vijvers van Elsene, toegankelijk voor een blind of slechtziend publiek en mensen met 
beperkte mobiliteit. Er zullen ook bezoeken zijn voor mensen die alfabetiseringslessen volgen. Ook 
kinderen en gezinnen genieten gedurende het hele festival van diverse activiteiten, zoals interactieve 
bezoeken aan het CIVA en het Paleis voor Schone Kunsten, een geleid bezoek aan de tentoonstelling 
'Louis Tenaerts & moi/ik' door Mevrouw Rosa in het Cultureel Centrum van Schaarbeek, een 
muziekworkshop in het Autrique Huis en een creatieve workshop in Bibliotheca Wittockiana.  

Om de bezoeken en activiteiten voor zoveel mogelijk mensen open te stellen, zijn deze ook 
beschikbaar tegen een verlaagd tarief. De meeste zijn toegankelijk met Artikel 27.  

 
Het BANAD Festival wordt georganiseerd door Explore.Brussels en zijn aangesloten organisaties: 

ARAU, Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo. Deze operatoren bundelen hun krachten met talloze 



partners die zich bezighouden met art nouveau en art deco in Brussel, België en het buitenland. Zo 

kunnen ze deze twee architecturale stijlen optimaal in de kijker zetten. 

 
NB: het bovenstaande programma kan in de huidige coronasituatie altijd worden aangepast. Volg de 
evolutie op de website www.banad.brussels. Ga uit van het principe dat een datum die in de lente 
wordt aangekondigd bevestigd is, en dat die van maart dus nog worden besproken met de partners. 
Hebt u nog vragen over het programma? Het team van Explore.Brussels blijft voor u klaarstaan! 
 

Explore.Brussels, Brugmannlaan 405, 1180 Brussel, +32 (0)2 319 50 01 
Bezoeken tijdens de weekends van 22 en 23, 29 en 30 mei 2021 en 5 en 6 juni 2021  

Info en reserveringen op de website: https://www.banad.brussels 
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