Harper's Bazaar uitagenda: de leukste dingen om te
doen door het hele land
Wat zijn we er aan toe en wat is er veel te beleven in ons land - van musea, optredens tot nieuwe
winkelopeningen.
DOOR EMMA VLOEIMANS 17/05/2022

Nu we eindelijk weer wat meer kunnen doen dan een wandeling door het park, grijpen we die kans
natuurlijk met beide handen aan! Wij hebben hiervoor de leukste activiteiten, uitjes en voorstellingen van dit
moment geselecteerd zodat jij er lekker op uit kan met je vriendinnen, familie of lover. Maak herinneringen
waar je nog lang over na zal praten, gewoon in eigen land of net over de grens!
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Tentoonstelling Ricardo Brey — GAP IN THE CLOUDS
Hij wordt een van de belangrijkste kunstenaars van deze tijd genoemd: de Cubaanse Ricardo Brey. De
tentoonstellingGap in the Clouds is zijn eerste grote solotentoonstelling na zijn deelname aan de
56steBiënnale van Venetië . Met deze expositie wil de kunstenaar een positief statement maken en een
teken van hoop geven in deze roerige tijden. Verwacht veel blauw, de kleur waarin hij in een periode van
eenzaamheid door de pandemie associeerde met vrijheid, uitgestrektheid, ruimte, inspiratie en gevoeligheid.

De voorstelling opent 19 mei in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen, België

This Article has been traslated in english:

Harper's Bazaar events calendar: the best things to do
across the country
What are we up to and how much there is to experience in our country - from museums, performances to
new store openings.
BY EMMA VLOEIMANS 17/05/2022

Now that we can finally do something more than a walk through the park, we will of course grab this
opportunity with both hands! We have selected the best activities, outings and performances of the moment
so that you can go out with your friends, family or lover . Make memories that you will talk about for a long
time to come, whether in your own country or just across the border!
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Exhibition Ricardo Brey — GAP IN THE CLOUDS
He is called one of the most important artists of our time: the Cuban Ricardo Brey. The Gap in the
Clouds exhibition is his ﬁrst major solo exhibition after his participation in the 56th Venice
Biennale . With this exhibition, the artist wants to make a positive statement and give a sign of hope in these
troubled times. Expect a lot of blue, the color in which during a period of loneliness due to the pandemic he
associated with freedom, vastness, space, inspiration and sensitivity.
The performance opens May 19 at the Hof van Busleyden Museum in Mechelen, Belgium

