
De kunstgeschiedenis begint met dieren: meer 
dan 30.000 jaar geleden werden ze al door 
mensen vastgelegd in muurschilderingen. In de 
eeuwen daarna hebben dierlijke afbeeldingen 
vooral een symbolische functie. In de middel-
eeuwen figureren dieren op allerlei schilderijen, 
maar vanaf de 17de eeuw worden ze heuse 
hoofdrolspelers.

Voor deze tentoonstelling selecteert het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Ant-
werpen  dierenkunst uit de 17de, 18de en 19de 
eeuw. ‘The Beauty of the Beast’ combineert en 
confronteert deze oude meesters met heden-
daagse kunstenaars.

PRAKTISCH
Van 25 mei tot 15 oktober 2017 .  Kasteel 
d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Hingene 
Exclusieve nocturnes van maandag tot zaterdag 
Bekijk onze arrangementen op de volgende 
pagina.

Met werken van:

Ruben Bellinkx . Nicolaes Berchem . Pascal Bernier . Jacob Biltius . Karin Borghouts . Caroline Coo-
len .  Jean-Luc Cornec . Johan Creten . Melchior d’Hondecoeter .  Stief Desmet .  Paul de Vos .  Wim 
Delvoye .  Mandy den Elzen . Johan Deschuymer . Jan Fabre . Laura Ford .  Jef Geys .  Adrien Joseph 
Heymans . Idiots . Frieke Janssens . Jacob Jordaens I . Gideon Kiefer . Jeroen Lemaître . Les Deux 
Garçons . Mark Manders . Linda Molenaar . Mothmeister . Jockum Nordström . Balthasar Paul 
Ommeganck . Ronny Paesbrugghe . Erwin Peeters . Alet Pilon .  André Plumot . Thierry Poncelet 
. Bart Ramakers . Sarah Reynders . Louis Robbe . Henriëtte Ronner-Knip . Roelant Savery . Frans 
Snijders . Joseph Stevens . Jan Stobbaerts . Studio Darwin, Sinke & van Tongeren . William Sweet-
love . Camille Sturbelle . Mieke Teirlinck . Charles Tschaggeny . Patrick Van Caeckenbergh . Charles 
Van den Eycken . Henk Van Rensbergen .  Stephan Vanfleteren . Koen Vanmechelen . Willy Verginer 
. Charles Verlat . Alfred Verwee . Velasco Vitali . Koen Wastijn . Peggy Wauters . Philips 
Wouwerman

Exclusieve nocturnes 
THE BEAUTY OF THE BEAST
DIERENKUNST VAN OUDE EN NIEUWE MEESTERS



ARRANGEMENTEN

Standaardarrangement
 .  exclusief gebruik van het kasteel
 .  ontvangst met cava en fingerfood
 .  vrij bezoek aan de tentoonstelling 
 .  catalogus (quadri, A5, 72 blz)
 .  fingerfood en open bar met Cuvée Antonine   
    Blond, Cuvée Antonine Bruin, rode wijn, witte  
    wijn, frisdranken en waters
35 euro per persoon (min. 75 en max. 200 personen)

Luxearrangement
 .  exclusief gebruik van het kasteel
 .  ontvangst met cava en fingerfood
 .  rondleiding met gids door de tentoonstelling 
 .  catalogus (quadri, A5, 72 blz)
 .  open bar met Cuvée Antonine Blond, Cuvée 
   Antonine Bruin, rode wijn, witte wijn, fris-
   dranken en waters
 .  receptie met hapjes 
60 euro per persoon (min. 50 en max. 100 personen)

VIP-arrangement
 .  exclusief gebruik van het kasteel 
 .  ontvangst met cava en fingerfood
 .  rondleiding met gids door de tentoonstelling 
 .  catalogus (quadri, A5, 72 blz)
 .  open bar met Cuvée Antonine Blond, Cuvée 
   Antonine Bruin, rode wijn, witte wijn, fris-
   dranken en waters
 .  receptie met hapjes 
 .  voor elke gast een geschenkpakket met Cuvée 
   Antonine Blond (75 cl), Cuvée Antonine Bruin 
   (75 cl), een gepersonaliseerd glas, een boekje 
   met toelichting én een tombolaticket met kans 
   om als eerste te logeren in het pas gerestaureer-  
   de Atelier van Antonine
85 euro per persoon (min. 50 en max. 100 personen)

Het kasteel is niet btw-plichtig. Uiteraard maken 
we ook graag een voorstel op maat.

Kasteel d’Ursel
Gedurende bijna vier eeuwen was het kasteel 
van Hingene de favoriete zomerresidentie van 
de adellijke familie d’Ursel. Elke zomer trok de 
hertog met familie en bedienden naar zijn
schitterende buitenverblijf. Nu is het eigendom 
van de provincie Antwerpen, die de oude luister 
in ere herstelt. In 2014 won het kasteel de Vlaam-
se Monumentenprijs.

Word kasteelheer voor één dag en nodig je gas-
ten uit in een schitterend kader. 

Je kan het kasteel huren voor onder andere 
recepties, seminaries, bedrijfspresentaties, diners, 
teambuildings en fotoreportages. 

Meer informatie vind je op www.kasteeldursel.be. 

Contact: info@kasteeldursel.be of 03 820 60 10

Dit voorjaar lanceren we twee bieren met een 
bijzonder verhaal: Cuvée Antonine Blond en 
Cuvée Antonine Bruin. Deze speciaalbieren zijn 
gebrouwen met ingrediënten uit het kasteeldo-
mein en ze zijn bedoeld als fundraising voor de 
restauratie van het voormalige schildersatelier 
van Antonine de Mun, hertogin d’Ursel. Dit 
Atelier van Antonine krijgt binnenkort een 
nieuw leven als vakantiewoning. 

Lees het hele verhaal op www.cuveeantonine.be.


