VOORDELIG
GENIETEN
VAN CULTUUR
EN VRIJE TIJD

NOVEMBER - DECEMBER 2017

PASPARTOE,
DÉ VRIJETIJDSPAS
VOOR BRUSSEL

1 AXIMAX-ATELIER
VOOR 2 KINDEREN

DUOTICKET FILEM’ON
‘WAT EEN CIRCUS’ OF
‘HOTEL DE GROTE L.’

10

PUNTEN*

15

PUNTEN*

In november en december kunnen twee kinderen in ruil voor
10 punten gratis één les volgen in jeugdcentrum Aximax.
Je kan kiezen uit de ateliers van de jaarwerking. Leer
bijvoorbeeld schaken, ga ravotten en overwin een parcours
vol hindernissen in de bewegingsschool, maak mooie creaties
in het grafisch atelier of vervaardig je eigen mode-item in het
naaiatelier. Wees er snel bij want de ateliers lopen snel vol.

Ook tijdens de elfde editie biedt
het Filem’On internationaal
filmfestival voor een jong
publiek weer veel kijkplezier.
Met Paspartoe kan je naar ‘Wat
een circus’ (3+), een vrolijke mix
van drie woordeloze kortfilms
voor kleuters. Of kies je liever voor
‘Hotel de grote L.’ (9+), waarin
de dertienjarige Kos helemaal
niets begrijpt van de vrouwen en
meisjes om hem heen?
Aangeboden door

3+ en 9+ jr

Aangeboden door

Datum 3 november (Hotel de grote L.)
en 4 november (Wat een circus) 2017
Standaardprijs €8 (18+) - €6
Voordeel duoticket (1 volwassene + 1 kind)
voor een van de films voor 15 punten

Datum november en december 2017

PRAKTISCH

Voordeel 1 gratis les voor 2 kinderen
voor 10 punten

10

PUNTEN*

Locatie Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel
Alle details op www.jcaximax.be

 

PRAKTISCH

2,5-16 jr

2

Locatie Cinema Aventure, Centrumgalerij 57,
1000 Brussel
Alle details op www.filemon.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht.
De plaatsen zijn beperkt. Mail je naam, je keuze
‘Wat een circus’ of ‘Hotel de grote L.’ 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 de naam van de
kinderen, het atelier naar keuze en de gewenste datum
naar aximax@vgc.be. Per atelier (per datum) kunnen
maximaal twee extra kinderen aansluiten.

* Maximaal één voordeel per pashouder.

Tijdstip 14.00 uur (3 november) of 11.00 uur
(4 november)

15

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder.

3

DUOTICKET BIG BANG
‘TOONS ‘N’ TUNES’

FILMTICKET (INCL.
ONTBIJT) ‘STRANGER
IN PARADISE’

15
BIG BANG is een bruisend
muziekfestival voor een
jong publiek. De voorstelling
‘Toons ’n’ tunes’ blaast een
nieuwe wind door een oude
kunstvorm: meesterlijke
cartoons als ‘Felix the Cat’
en ‘Oswald the Lucky Rabbit’
zijn van onder het stof
gehaald en worden door een
fantastische driekoppige band
uit Hamburg voorzien van
livemuziek. Maak je op voor
veertig minuten puur genot.

5

PUNTEN*

PUNTEN*

Op een eiland in de Middellandse zee, op de grens met
Fort Europa, neemt een groep vluchtelingen plaats in een
onthaalklas. Op het snijvlak van documentaire en fictie
onderzoekt ‘Stranger in Paradise’ de machtsverhouding
tussen Europa en migranten. Wir schaffen das. Of toch niet?
En onder welke voorwaarden en kosten? Een film die je aan
het denken zet, inclusief ontbijt om je honger te stillen.

Aangeboden door

5+ jr

Datum 9 november 2017

Datum 5 november 2017

Standaardprijs €5

Standaardprijs €7 (volwassene) - €5 (-16)

Paspartoe aan kansentarief € 2

Voordeel duoticket (1 volwassene + 1 kind)
voor 15 punten

Voordeel ticket voor 5 punten

Tijdstip 15.00 uur
Locatie Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Alle details op www.bigbangfestival.eu

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Aangeboden door

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder.

4

Locatie GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107,
1020 Laken
Alle details op www.citizenne.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Stranger in Paradise’ en je
Paspartoe-nummer naar info@paspartoebrussel.be.
Je ontvangt een bevestiging met alle praktische info.

Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Toons ‘n’ tunes’ en je
Paspartoe-nummer naar info@paspartoebrussel.be.
Je ontvangt een bevestiging met alle praktische info.

15

Tijdstip 09.30 uur

5

PUNTEN*

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

5

EUROPALIA INDONESIË
STRIPALBUM
‘ATOM JARDIN’

DUOTICKET FILM FEST
GENT ON TOUR
‘LA VILLA’

10

15

PUNTEN*

© AGAT FILMS & CIE – FRANCE 3 CINEMA – 2016

PUNTEN*

Indonesië staat momenteel centraal in het tweejaarlijkse
festival EUROPALIA. Ook Muntpunt belicht met verschillende
activiteiten de traditionele en hedendaagse cultuur van
het land. Zoals met een expo van prachtige en originele
platen van het stripalbum ‘Atom Jardin’ van Yudha Sandy, de
Indonesische meester van de paper-cuttechniek. In ruil voor
10 punten is het Engelstalige stripalbum voor jou.

Film Fest Gent On Tour brengt avant-premières van
markante films op locatie. Zo bekijk je in Brussel ‘La Villa’
van regisseur Robert Guédiguian. Daarin komen drie
volwassenen samen in de pittoreske villa van hun stervende
vader. Ze reflecteren over waar en wie ze zijn en wat ze
zullen erven. Ter introductie gaan Patrick Duynslaegher,
artistiek directeur van Film Fest Gent, en een gast dieper
in op wat de film zo bijzonder maakt.
Aangeboden door

Aangeboden door
Datum 21 november 2017
Standaardprijs €7 - €5,50 (-26/60+)

PRAKTISCH

Datum tot einde voorraad

10

PUNTEN*

Voordeel gratis exemplaar voor 10 punten
Locatie Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

PRAKTISCH

Voordeel duoticket voor 15 punten
Tijdstip 20.00 uur

15

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

Alle details op www.muntpunt.be
Reserveren Het omruilvoordeel is alleen geldig in
Muntpunt. Het aantal exemplaren is beperkt.

* Maximaal één voordeel per pashouder.

6

PUNTEN*

Locatie Flagey, Heilig-Kruisplein, 1050 Elsene
Alle details op www.flagey.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht.
De plaatsen zijn beperkt. Mail je naam, ‘La Villa’ en
je Paspartoe-nummer naar info@paspartoebrussel.be.
Je ontvangt een bevestiging met alle praktische info.

7

DEELNAME BEGELEID
BEZOEK GRONDWETTELIJK
HOF

€ 3 KORTING
TOEGANGSTICKET
STRIPMUSEUM

5

Aangeboden door

Aangeboden door

© SIMON SPRUYT

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf rechters en
moet waken over de naleving van de Belgische Grondwet,
waaronder de scheiding der machten. Tijdens dit begeleid
bezoek zet een van de rechters de werking van het Hof
uiteen. Daarbij kan je de sfeer opsnuiven in de verschillende
zalen en ruimtes. Het bezoek duurt twee uur en staat onder
begeleiding van de referendaris van het Grondwettelijk Hof.

Het Stripmuseum
zet met een tijdelijke
tentoonstelling
de nieuwe generatie
Belgische striptekenaars
in de schijnwerpers. Duik
in het grensverleggende
werk, talent en verhaal
van onder meer Judith
Vanistendael, Brecht
Evens, Nix, Pieter
De Poortere en Simon
Spruyt. ‘De Nieuwe
Vlaamse Strip’ geeft
je alle reden om het
museum (nog eens)
te bezoeken.

© G. Lanting

5

PUNTEN*

PUNTEN*

Standaardprijs €6 - €3 (UPV-leden) - €1 (studenten,
werkzoekenden)

Datum tot einde voorraad

Paspartoe aan kansentarief € 2

Standaardprijs €10 - €7 (12-25) - €3,50 (-12)

Voordeel deelname voor 5 punten

Paspartoe aan kansentarief € 2

Tijdstip 10.00 uur
Locatie Afspraak aan de trappen op het Koningsplein,
1000 Brussel
Alle details op upv.vub.ac.be

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Datum 23 november 2017

5

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

8

Locatie Belgisch Stripmuseum, Zandstraat 20,
1000 Brussel
Alle details op www.stripmuseum.be

Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht.
De plaatsen zijn beperkt. Bel 02 614 82 20
of mail naar upv@vub.ac.be voor meer informatie.

PUNTEN*

Voordeel € 3 korting op een standaardticket
voor 5 punten

Reserveren Ruil je punten om aan de ticketbalie
van het Stripmuseum.

5

PUNTEN*

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

9

20

€ 5 KORTING OP
SALON DANSANT 74:
DE BONANZAS

PUNTEN*

Geniet met twee van twee korte voorstellingen op
één avond, Met ‘Indispensible Blue’ brengt danseres
en choreografe Bryana Fritz een voorstelling over een
(mogelijke) relatie met de usersoftware van een computer.
In de choreografie ‘NoirBLUE’ creëert Ana Pi een fictieve
link tussen twee kleuren: de zwarte van een huid en een
ultramarineblauw pigment. Een avond in het teken van
The Future is Feminist.

10

PUNTEN*

OF

Salon Dansant,
dat zijn dans- en
luistermiddagen
voor jong en oud.
Deze keer brengen
De Bonanzas de
allergrootste hits
uit de jaren zestig.
Met een aanstekelijk
enthousiasme tonen
ze aan dat de muziek
van toen zoveel meer is dan The Beatles en The Stones.
(Her)ontdek en dans op de liedjes die vandaag de radio
helaas niet meer halen.
Aangeboden door

Datum 2 december 2017

Datum 10 december 2017

Standaardprijs €14 - €11 (-26/60+, werkzoekenden)

Standaardprijs €7

Paspartoe aan kansentarief € 2

Paspartoe aan kansentarief € 2

Voordeel duoticket voor 20 punten

Voordeel € 5 korting op een standaardticket voor
10 punten

Tijdstip 20.30 uur
Locatie Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28,
1000 Brussel
Alle details op www.beursschouwburg.be

PRAKTISCH

PRAKTISCH

Aangeboden door

PUNTEN*

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

10

Locatie GC De Markten, Oude Graanmarkt 5,
1000 Brussel
Alle details op www.demarkten.be

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

20

Tijdstip 15.00 uur

Reserveren Inschrijven kan via
demarkten@demarkten.be of telefonisch
via 02 512 34 25.

10

PUNTEN*

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

11

© ELS WUYTS

DUOTICKET THE FUTURE
IS FEMINIST ‘NOIRBLUE’
+ ‘INDISPENSIBLE BLUE’

NOG MEER
VOORDELEN!

5

PUNTEN

__ Ticket voor
de voorstelling
Uit de Veren:
Circus van
Ooit op 19 of
20 november in
GC Essegem.

15
PUNTEN

__ Stoffen zak
van GC
Op-Weule.

20

__ Deelname aan de
voordracht ‘Edith
Piaf en haar 47
stormachtige jaren’
op 8 december bij het
BOp.

PUNTEN

__ Dvd dansfilm
‘Goldberg
Variations’
in het Kaaitheater.

30
PUNTEN

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

Spaar
punten
bij Argos,
Kaaitheater
en KVS!

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 aan 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 Muntpuntlidmaatschap cadeau. Bovendien krijg je als Brusselaar ieder
jaar een digitale cultuurbon van € 6 voor korting op
culturele activiteiten van Paspartoe-partners.

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
14

 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.

