
Beste leerkracht, 

Op zoek naar een leuke en originele activiteit 
in Wallonië op maat van uw klas? 

Keer samen met uw leerlingen terug in de tijd naar de 19de eeuw en ontdek het leven en het werk van Naams 
kunstenaar Félicien Rops of de tijdelijke tentoonstelling over de Antwerpse kunstenaar Henri De Braekeleer. 
Het Félicien Rops museum bevindt zich in het autovrije oude centrum van Namen, op wandelafstand van het 
station. 

Gids gespecialiseerd in Frans voor anderstaligen

U wordt gegidst in het museum door een leerkracht die gespecialiseerd is in Frans voor anderstaligen. 
De gids zal in het begin van het bezoek peilen naar het niveau van de leerlingen zodat de gebruikte 
woordenschat voor het interactieve bezoek optimaal is.  

Aan u de keuze: de eigenzinnige Naamse Félicien Rops, Antwerpenaar 
Henri De Braekeleer of beide ?

De Antwerpse kunstenaar De Braekeleer

Het museum stelt tijdens de periode van 18 oktober 2019 tot 2 februari 2020 een tentoonstelling voor gewijd 
aan Henri De Braekeleer (1840-1888), een Antwerpse kunstenaar. Hij werd voor zijn werk geïnspireerd door 
de Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw zoals het werk van kunstenaar Jan Vermeer. De schilderijen 
van De Braekeleer tonen dagelijkse taferelen zoals werkende kunstenaars of naaisters. 

Zowel De Braekeleer als Rops waren vertegenwoordigers van deze kunstvorm die zowel een uitdrukking 
was van thema’s en technieken uit de 17de eeuw als van moderniteit en realisme. De rode lijn draad de 
tentoonstelling is de overgang in de schilderkunst tussen taferelen binnenshuis (geïnspireerd door de 
oude schilderkunst) en taferelen buiten (geïnspireerd door Courbet). 

Au cœur
     de votre culture

Félicien Rops Henri De Braekeleer Henri De Braekeleer



De Naamse Félicien Rops

Félicien Rops leefde in de 19e eeuw, een tijdperk dat ingrijpend veranderde door de industriële vooruitgang, 
de evolutie van de zeden en de moderniteit, waaruit de kunststroming het symbolisme zou ontstaan. 
Het museum ziet zichzelf als de plaats waar dit buitengewoon temperament tot uitdrukking komt 
en wijdt meer dan 700 m² aan de schilderijen, tekeningen, gravures en brieven van de kunstenaar.

Hopelijk tot binnenkort in Namen! 

Met vriendelijke groeten,

De educatieve ploeg 
van het Rops museum

+ infos : 
www.museerops.be
081/77 67 55 ou info@museerops.be

U kunt kiezen tussen twee formules :

1)  De gecombineerde rondleiding (1u30): bezoek aan de collectie met werken van Félicien Rops EN de 
tijdelijke tentoonstelling over Henri De Braekeleer. De toegangsprijs per leerling bedraagt 1,50€ en 

 u betaalt 60€ voor de gids, per groep van maximum 22 leerlingen. 

2)  De rondleiding door één tentoonstelling (1u): bezoek naar keuze aan de tijdelijke tentoonstelling over 
Henri De Braekeleer OF aan de vaste collectie met werken van Félicien Rops. De toegangsprijs per 
leerling bedraagt 1,50€ et u betaalt 40€ voor de gids, per groep van maximum 22 leerlingen.


