
Museum Dhondt-Dhaenens DiscoverDD programma 2022

Lidmaatschap
€350 voor een individueel lidmaatschap
€600 voor een lidmaatschap als koppel
Word lid

Organisatie
Barbara De Palmenaer, Charlotte van der 
Vorst, Bert Van Welden

Contact
Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14
B-9831 Deurle
E. publiek@museumdd.be 
T. +32 (0)9-330 17 30
W. www.museumdd.be

Het programma is steeds onder voorbehoud. 
Wij houden u op de hoogte indien bepaalde 
activiteiten veranderen of verschuiven.
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DiscoverDD programma 2022

Zondag 13 februari - MDD en Latem 
We krijgen een exclusieve rondleiding en preview van de tentoonstelling 
Blindsight van Manon de Boer in het Museum Dhondt-Dhaenens gevolgd 
door een bezoek aan een architecturale parel in Latem en een privé-
collectie.

Zaterdag 12 maart - Vlaamse Ardennen 
Daguitstap in de Vlaamse Ardennen; we beginnen de dag met een bezoek 
aan ArtCasting (dé bronsgieterij en dé referentie voor topkunstenaars in 
binnen- en buitenland), daarna volgt een heerlijke lunch op een originele 
locatie in Oudenaarde. Tijdens de namiddag nodigt Mark Manders, één van 
de belangrijkste Nederlandse hedendaagse kunstenaars, ons uit voor een 
atelierbezoek en een persoonlijke kennismaking. We sluiten de dag af met 
een uitnodiging bij een privé-verzamelaar waar we onder andere een in-situ 
Matthieu Ronsse installatie kunnen bewonderen.  

Donderdagavond 21 april - MDD
Een boeiende lezing met Kersten Geers en David Van Severen, de 
oprichters van het architectenbureau OFFICE dat reeds verschillende 
nationale alsook internationale architectuurprijzen toegekend kreeg en dat 
een grote connectie met hedendaagse kunst heeft.  (geannuleerd)

Zaterdag 30 april - Brussel
Op zaterdag 30 april bezoeken we samen met ClubDD Art Brussels. 
We beginnen de dag om 11u met een rondleiding van de beurs, drinken 
erna samen een glas champagne. Daarna volgt een lekkere lunch op 
wandelafstand van de beurs en bezoeken we samen een paar galeries in 
het centrum van Brussel.  

Zondag 29 mei - Antwerpen
Daguitstap in Antwerpen tijdens het Antwerp Art Weekend met als 
centrale activiteit de kennismaking met Luc Tuymans en een atelierbezoek 
aan Rinus Van de Velde. Daarnaast bezoeken we Zeno X en Tim Van Laere 
(galerie ontworpen door OFFICE) en interessante tentoonstellingen in het 
kader van Antwerp Art Weekend. 

Zaterdagavond 25 juni - MDD +1 
We krijgen een exclusieve preview van de Biënnale van de Schilderkunst 
met co-curatoren Oscar Murillo & Gabi Ngcobo. Daarna volgt een dinner in 
het museum in aanwezigheid van beide curatoren. 

vrijdag 16 tot en met zondag 18 september - Lissabon 
We ontdekken samen het prachtige Lissabon en bezoeken verschillende 
galeries en artiestenstudio’s naast de must-sees zoals de Berardo 
Collection en de Calouste Gulbenkian Foundation. Er zal een meerkost 
gevraagd worden, afhankelijk van hotel en toegangstickets.

https://museumdd.be/support/discoverdd
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Zaterdag 8 oktober - Brugge
Dagprogramma in regio Brugge met een bezoek aan het Europacollege 
waar een selectie van de bekende Groeninghe Art Collection gecureerd 
door Elena Soboleva te bewonderen is. Daarnaast bezoeken we 
de collectie van Sabine en Rik Depla-Lantsoght en van een ander 
gepassioneerd verzamelaarskoppel. 

Zondagvoormiddag 30 oktober - MDD
Preview en rondleiding van de solotentoonstelling van Magali Reus in het 
Museum Dhondt-Dhaenens. 

Zaterdag 12 november - West-Vlaanderen
Dagprogramma in Kortrijk en Roeselare met bezoek aan privé-collecties, 
een privé-initiatief van een West-Vlaamse verzamelaar en Elders Collectief. 

Zaterdag 3 december - Parijs 
Dagprogramma in Parijs.


