ADRIAEN BROUWER,
MEESTER VAN EMOTIES
15 september 2018 - 16 december 2018

OUDENAARDE

Overzichtstentoonstelling
Adriaen Brouwer, een niet onbesproken figuur in
Oudenaarde en ver daar buiten. Deze getalenteerde
schilder (1605/06, Oudenaarde - 1638, Antwerpen)
werd geboren als zoon van een kartonschilder van
Oudenaardse wandtapijten. Brouwer, één van de
boeiendste schilders van de Lange Landen, was
een tijdgenoot en vriend van Rubens en zette de
Breugeltraditie verder. Het MOU – het Museum
van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - vat het
ambitieuze plan op om in 2018 (15 september – 16
december) een internationale tentoonstelling te wijden
aan deze Vlaamse Meester, en krijgt daarvoor de steun
van Toerisme Vlaanderen.
Ontdek de veelzijdigheid, de hoge artistieke kwaliteit en
het innovatieve karakter van Brouwers kunst!

PRAKTISCHE INFO

www.mou-oudenaarde.be
Markt 1 • 9700 Oudenaarde
+32 55 31 72 51 • mou@oudenaarde.be

TICKETS

individueel: 10 eur • groepen: 8 eur pp
gids (2 uur): 60 eur • Gidsbeurten in het Nederlands,
Frans, Engels, Duits en Spaans • Audiogidsen

OPENINGSUREN

dinsdag t.e.m. zondag: 9u30 tot 18u00
donderdag: tot 22u00
gesloten op maandag

BEREIKBAARHEID

Parking in de nabijheid van het museum
Restaurants en faciliteiten rond de markt (300 m)

Oudenaardse
Adriaen Brouwertaart
De kunstenaar Adriaen Brouwer maakt
integraal deel uit van de Oudenaardse
culturele identiteit: lokale legenden verhalen
over zijn leven en zijn naam weerklinkt in
diverse producten en evenementen. Naast
het gekende Adriaen Brouwer biertje van
Brouwerij Roman, bestaat er ook Adriaen
Brouwer kaas (kaasmeester Callebaut),
een Adriaen Brouwer reus, Adriaen
Brouwer standbeeld enz… En reeds in 1954
werden in Oudenaarde de eerste Adriaen
Brouwerbierfeesten georganiseerd.
Sinds voorjaar 2017 is de Adriaen Brouwertaart
bekroond met het label ‘Vlaams traditioneel
Streekproduct’. Dit is een zeer klassieke
frangipanetaart met een frisse toets door de
toevoeging van wat ananas. Uiteindelijk wordt
het taartje afgewerkt met amandelen en
bloemsuiker.
Te verkrijgen in Oudenaarde bij Brood- &
banketbakkerij K.Burez, Bakkerij Contreras
& Bakkerij Taerwe.

MEER INFO

Dienst Toerisme Oudenaarde
+32 (0) 55 31 72 51
toerisme@oudenaarde.be
www.visitoudenaarde.com

