VOORDELIG
GENIETEN
VAN CULTUUR
EN VRIJE TIJD

JANUARI - FEBRUARI 2018

PASPARTOE,
DÉ VRIJETIJDSPAS
VOOR BRUSSEL

€ 10 KORTING
MIXED MEDIA-ATELIER
‘HERFST, LENTE,
WINTER YES ZOMER’

TICKET COMBI-CONCERT
‘HAPPY 2018!’
BRUSSELS PHILHARMONIC
& KOREI

5

30

© LARISSA VIAENE

In het ‘Herfst, Lente, Winter
YES Zomer’ mixed media-atelier ga je deze kerstvakantie
op avontuur tussen de vier
seizoenen. Hier mag je dromen
over het nieuwe jaar. Samen
maak je verhalen, decors,
geluiden, kostuums, filmpjes,
schaduwspelen en alles wat
je maar kan bedenken over
de seizoenen. Het enige wat
je nodig hebt is veel fantasie
en natuurlijk veel goesting
in 2018.

PUNTEN*

Aangeboden door

© RR

PUNTEN*

Zet het nieuwe jaar feestelijk in met jazz, swing en
Broadway-grandeur! Ontdek het Hollywood-karakter van de
Rooseveltlaan tijdens een stadsverkenning met een gids van
Korei. Geniet vervolgens van het nieuwjaarsconcert ‘Happy
2018!’. Daarin combineert het Brussels Philharmonic onder
leiding van gastdirigent Giancarlo Guerrero traditionele
walsen met jazz, swing en Broadway-grandeur.
Aangeboden door

6-9 jr
Datum dinsdag 2 tot vrijdag 5 januari 2018
Standaardprijs €50

Datum zaterdag 6 januari 2018
 

Standaardprijs €60

Voordeel € 10 korting op de standaardprijs
voor 5 punten
Tijdstip 09.00 - 16.00 uur
Locatie GC Ten Noey, Gemeentestraat 25,
1210 Sint-Joost-ten-Node
Alle details op www.tennoey.be

Voordeel ticket voor 30 punten

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Paspartoe tegen kansentarief € 10

Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht.
De plaatsen zijn beperkt. Neem voor meer informatie
contact op via 02 217 08 82 of tennoey@vgc.be.

5

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder.

2

30
PUNTEN*

Tijdstip 15.00 uur wandeling / 20.15 uur concert
Locatie Heilig-Kruisplein, 1050 Elsene
Alle details op www.uitinbrussel.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht.
De plaatsen zijn beperkt. Mail je naam, ‘BruPhi’ en
je Paspartoe-nummer naar info@paspartoebrussel.be.
Je ontvangt een bevestiging met alle praktische info.

* Maximaal één voordeel per pashouder.

3

€ 3 KORTING
TOEGANGSTICKET
WIELS

Wintervoordelen
met Paspartoe!

5

COURTESY JOËLLE DE LA CASINIÈRE, BRUSSELS

PUNTEN*

Schrijven en tekenen vormden voor de jonge Brusselse
kunstenares Sophie Podolski (1953-1974) een onlosmakelijk
geheel. Vanaf 20 januari legt de expo ‘Le pays où tout est
permis’ in WIELS voor het eerst de nadruk op haar beeldend
werk. Escapisme en verzet tegen de conformistische
samenleving zijn belangrijke thema’s in haar opmerkelijke
oeuvre. Ontdek het zelf.
Aangeboden door

PRAKTISCH

Standaardprijs €10
Voordeel € 3 korting op een standaardticket
voor 5 punten
Locatie WIELS, Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst
Alle details op www.wiels.org
Reserveren Ruil je punten om aan de ticketbalie
van WIELS.

5

Rit op de
schaatsbaan

-10
punten

-10

Datum tot einde voorraad

PUNTEN*

Ga voor Brusselse warmte,
gezelligheid en solidariteit
met de nieuwste wintervoordelen.

*M
 aximaal één voordeel per pashouder of gebruik
je digitale cultuurbon van €6 op je Paspartoe.

4

Deken
punten
voor
Samusocial

-30
punten

Combi-concert
Brussels
Philharmonic
op 6 januari 2018

-10
punten

€ 5 gift voor
Les Gazelles de Bruxelles

Ruil je punten om bij Muntpunt
of mail ons op info@paspartoebrussel.be.
Meer info op

www.paspartoebrussel.be

TOEGANGSTICKET
KUNSTENCENTRUM
ARGOS

DUOTICKET DJANGOFOLLLIES
‘MAURIZIO GERI SWINGTET’

5

15

PUNTEN*

Vanaf 22 januari focust de expo ‘Faraway/Nearby’ in Argos,
Centrum voor Kunst en Media, op het samenkomen van
mensen. De tentoongestelde werken laten zien dat er heel
wat mogelijke pistes bestaan om elkaar beter te leren
kennen. Zelfs al kan je misverstanden en conflicten niet
volledig uitsluiten. Een mooie gelegenheid om nog eens
punten om te ruilen voor een toegangsticket.

© G. Lanting

© RIA PACQUÉE, GROUP, 2011

PUNTEN*

Met zijn mix van Europese zigeunertradities, Amerikaanse
swing en Italiaanse populaire composities creëert
het Maurizio Geri Swingtet een uniek geluid. Het repertoire
is stilistisch geïnspireerd door de zigeunertradities van de
Elzas, de muziek van Django Reinhardt en door hedendaagse
ontwikkelingen binnen de gipsyjazz. Geniet er met twee van
tijdens de 24ste editie van jazzfestival Djangofolllies.
Line-up: Maurizio Geri (gitaar, zang), Luca Giovacchini
(gitaar), Michele Marini (klarinet), Giacomo Tosti (accordeon),
Nicola Vernuccio (contrabas).
Aangeboden door

Aangeboden door
Datum donderdag 25 januari 2018
Standaardprijs €14

Datum tot einde voorraad
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel toegangsticket voor 5 punten
Locatie Argos, Werfstraat 13, 1000 Brussel

Voordeel duoticket voor 15 punten

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Standaardprijs €6

Alle details op www.argosarts.org
Reserveren Ruil je punten om aan de ticketbalie
van Argos.

5

PUNTEN*

*M
 aximaal één voordeel per pashouder of gebruik
je digitale cultuurbon van €6 op je Paspartoe.

6

15

PUNTEN*

Tijdstip 20.30 uur
Locatie La Tentation, Lakensestraat 28, 1000 Brussel
Alle details op www.brosella.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Djangofolllies’ en je
Paspartoe-nummer naar info@paspartoebrussel.be.
Je ontvangt een bevestiging met alle praktische info.

* Maximaal één voordeel per pashouder.

7

DUOTICKET
THEATERVOORSTELLING
‘MARX’

DUOTICKET ‘GRUWELIJKE
RIJMEN’ TIJDENS
ANIMA FESTIVAL

20

10

PUNTEN*

Aangeboden door

© JEF VZW 2017

© THOMAS BOON

Afhankelijk van de interpretatie van
zijn woorden wordt Karl Marx
vervloekt en aanbeden,
uitgespuwd en op
handen gedragen. Voor
sommigen een afgod en
bevrijder, voor anderen
plaveide hij de weg
naar de hel. Acteur
Johan Heldenbergh kruipt
in de huid van de filosoof
en grondlegger van het
socialisme en communisme.
Filosoof Stefaan Van Brabandt
schreef deze theatermonoloog over het
bewogen leven én denken van Marx.

PUNTEN*

Sneeuwwitje en Roodkapje worden beste vriendinnen.
Lusten wolven liever biggetjes, grootmoeders of kleine
kinderen? Jacob is verliefd op zijn buurmeisje Assepoester,
maar zij heeft een oogje op de prins. En waar komt die
gigantische bonenstaak in Jacobs tuin plots vandaan?
Geniet tijdens het Anima Festival van de Nederlandstalige
verfilming van Roald Dahls ‘Gruwelijke Rijmen’, een ingenieus
verhaal voor alle leeftijden. De vertoning vindt plaats op een
namiddag in de krokusvakantie.
Aangeboden door

Datum woensdag 31 januari 2018
Paspartoe tegen kansentarief € 2

Datum zie www.animafestival.be vanaf 17 januari
2018

Voordeel duoticket voor 20 punten

Standaardprijs €7 (-16 jaar) - €8 (volwassene)

Tijdstip 20.30 uur

Voordeel duoticket (voor 1 volwassene en 1 kind)
voor 10 punten

Locatie Kaaitheater, Sainctelettesquare 20,
1000 Brussel
Alle details op www.kaaitheater.be

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Standaardprijs €22

PUNTEN*

*M
 aximaal één voordeel per pashouder of gebruik
je digitale cultuurbon van €6 op je Paspartoe.

8

Alle details op www.animafestival.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Anima’ en je Paspartoenummer naar info@paspartoebrussel.be. Je ontvangt
een bevestiging met alle praktische info.

Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Marx’ en je Paspartoenummer naar info@paspartoebrussel.be. Je ontvangt
een bevestiging met alle praktische info.

20

Locatie Flagey, Heilig-Kruisplein, 1050 Elsene

10

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder.

9

DEELNAME LEZING
MAJD KHALIFEH

DRANKJE TIJDENS
‘SLAAP ZZZACHT/
DORMEZZZ BIEN’

25

© KOEN BAUTERS

Veertien jaar geleden
kwam VRT-journalist
en documentairemaker
Majd Khalifeh als
staatloze Palestijn
aan in België, op zoek
naar een identiteit. In
zijn lezing ‘Herboren,
hier komt een nieuwe
Belg’, gebaseerd op
zijn gelijknamige
boek, neemt hij je op
sleeptouw doorheen
zijn zoektocht: van
nieuwkomer tot
actieve burger.
Aangeboden door

Tijdens ‘Slaap zzzacht / Dormezzz bien’ ontdek je
wondermooie wiegeliedjes, van over de hele wereld, in alle
talen. Zing mee met zanger en performer Ronny Mosuse
en met een multicultureel gezelschap van zangtalent uit
verschillende Brusselse verenigingen. Met je Paspartoe krijg
je op deze slaapverwekkend leuke namiddag in ruil voor vijf
punten bovendien een gratis drankje.
Aangeboden door

Datum vrijdag 9 februari 2018
Paspartoe tegen kansentarief € 2

Locatie BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel
Alle details op www.bop.brussels
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht
via 02 210 04 60 of info@bop.brussels.

25
PUNTEN*

3+

Voordeel deelname voor 25 punten

*M
 aximaal één voordeel per pashouder of gebruik
je digitale cultuurbon van €6 op je Paspartoe.

10

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Standaardprijs €8

Tijdstip 14.00 uur

5

PUNTEN*

© SIEN VERSTRAETEN

PUNTEN*

Datum zaterdag 24 februari 2018
Voordeel drankje voor 5 punten
Tijdstip 15.00 tot 17.30 uur
Locatie Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Alle details op www.muntpunt.be

5

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder.

11

Zet
alvast
in je
agenda!

NOG MEER
VOORDELEN!

6

__ Ticket voor de
film ‘Kubo en het
magische harnas’
op 31 januari in GC
De Kroon.

PUNTEN

10
PUNTEN

© BELVUE/PHILIPPE DE FORMANOIR

__ Ticket voor het
filmverslag ‘Devon
& Cornwall 2017’
van Bru-West
op 16 januari
in GC De Kroon.

Deze krokusvakantie
in 100 musea:

MET JE GEZIN NAAR HET MUSEUM!

10 t/m 18 FEBRUARI

10
PUNTEN

__ Toegangsticket voor
het BELvue Museum.

Alle Paspartoe-partners en -voordelen vind je op

WWW.PASPARTOEBRUSSEL.BE

Voor meer informatie over deze voordelen kan je
terecht bij de betreffende Paspartoe-partner.
Blijf op de hoogte van alle voordelen!
Registreer je vandaag nog. Maak je online profiel
(= UiTiD-account) aan op www.paspartoebrussel.be.
12

WWW.KROKUSKRIEBELS.BE

HEB JE NOG GEEN
PASPARTOE?

PASPARTOEPARTNERS
Nieuw: Tempora Expo

Paspartoe is dé vrijetijdspas voor Brussel
Daarmee spaar je punten die je kunt omruilen voor allerlei
voordelen in het Brusselse cultuur- en vrijetijdsaanbod.
Je spaart de punten als je deelneemt aan een activiteit
bij een Paspartoe-partner.
Scan dan je Paspartoe aan de Paspartoe-zuil of -balie.
Ruil je gespaarde punten om voor mooie voordelen.
Je Paspartoe geldt ook in alle UiTPAS-regio’s in Vlaanderen.
Haal nu je Paspartoe
Paspartoe is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je koopt
je Paspartoe bij Muntpunt, het Brussels Ouderenplatform
of in één van de 22 gemeenschapscentra. Een Paspartoe
kost € 5 (basisprijs) of € 2 (jonger dan 26 jaar).
Paspartoe tegen kansentarief
(alleen voor Brusselaars)
Heb je een beperkt inkomen, dan krijg je de Paspartoe
gratis en geniet je extra kortingen bij de Paspartoe-partners.
Welkomstpakket
Bij aanschaf van een Paspartoe krijg je twee punten,
een MIVB-ticket, korting op de babysitdienst Bsit,
een gratis online film via UniversCine en zes maanden
Muntpunt-lidmaatschap cadeau. Bovendien krijg je als
Brusselaar ieder jaar een digitale cultuurbon van € 6
voor korting op culturele activiteiten bij Paspartoe-partners.
Praktisch
Maximaal één omruilvoordeel per pashouder, tenzij anders
vermeld. Alle omruilvoordelen zijn geldig zolang de voorraad
strekt. Het is niét mogelijk om omruilvoordelen en Paspartoe
aan kansentarief te combineren.

Ancienne Belgique | Anima | Argos | be.brusseleir | Belgisch
Stripcentrum | BELvue Museum | Beursschouwburg | BOZAR
| Bronks | Brukselbinnenstebuiten | Brussels Brazilian
Jiu-Jitsu Academy | Brussels Operettetheater | Brussels
Ouderenplatform | Brusselse Museumraad | Bru-West |
Citizenne | CIVA Stichting | Flagey | GC Candelaershuys | GC De
Kriekelaar | GC De Kroon | GC De Linde | GC De Maalbeek |
GC De Markten | GC Den Dam | GC De Pianofabriek | GC De
Platoo | GC De Rinck | GC De Vaartkapoen | GC De Zeyp
| GC Elzenhof | GC Essegem | GC Everna | GC HeembeekMutsaard | GC Kontakt | GC Nekkersdal | GC Op-Weule |
GC Ten Noey | GC Ten Weyngaert | GC Wabo | Jeugdcentrum
Aximax | Kaaitheater | Koninklijke Vlaamse Schouwburg |
KultuurKaffee | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe |
Kunstenfestivaldesarts | MIMA | Muntpunt | Museum voor
Natuurwetenschappen | Muziekpublique | Passa Porta |
Stichting Vlaamse Schoolsport | Uitstraling Permanente
Vorming | VGC Jeugddienst | VGC Sportdienst | Wiels |
Zinnema

LEGENDE
 lieg geeft tips voor leuke familieactiviteiten
V
met kinderen tot 12 jaar.
Wil je je Nederlands oefenen en Nederlandstalige mensen leren kennen?
De activiteiten met deze taaliconen zijn zeker geschikt voor jou. Ook
als je niet Nederlandstalig bent, kan je deelnemen aan activiteiten in
het Nederlands. De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het
Nederlands
 Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel
Nederlands. Toch wil je graag aan een activiteit,
workshop of cursus meedoen. Dat kan.
 Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft
nog niet zo goed praten.

Voor meer informatie, alle voorwaarden,
voordelen en kortingen:

WWW.PASPARTOEBRUSSEL.BE
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 Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets
vertellen. Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp
nodig.
 Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig
inspanningen doen om de taal te begrijpen.

15

Muntpunt
Munt 6 – 1000 Brussel
ma-vrij: 10 tot 20 uur
za: 10 tot 18 uur
T 02 278 11 11
info@paspartoebrussel.be

www.paspartoebrussel.be

V.U. Eric Verrept, leidend ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

