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De Kunstkring nodigt u uit deel te nemen aan volgende tentoonstelling welke doorgaat in 

het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR): 

David HOCKNEY 

Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017 

Met een grote dubbeltentoonstelling keert David Hockney (°1937) na bijna dertig jaar terug naar het 
Paleis. Tot op heden blijft de Britse artiest een van de meest invloedrijke en inspirerende kunstenaars 
ter wereld. In Werken uit de Tate Collectie, 1954-2017 maak je een reis door Hockneys volledige 
carrière, met iconische beelden uit de Londense ‘swinging sixties’ en Zuid-Californië, zijn beroemde 
dubbelportretten en monumentale landschappen. 

"Ik ben niet gestopt met schilderen of tekenen, ik heb enkel een ander medium toegevoegd." 

Van Hockneys honger naar experiment, levert ook het tweede luik het bewijs. De komst van de lente, 
Normandië, 2020, gepresenteerd in samenwerking met de Royal Academy of Arts, toont je de kleurrijke 
iPad-schilderijen die hij tijdens de eerste lockdown maakte. Hockneys schilderijen hebben een 
tijdloosheid die jong en oud blijft aanspreken. En in zijn meest recente werk vindt de ondertussen 83-
jarige artiest zichzelf nog maar eens opnieuw uit. 

Wanneer:   Op woensdag 24 november 2021 te 16u00 

Waar:    Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) 

                                       Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 

Afspraak te 15u45 TEN LAATSTE aan de « Meeting Point Groups » waar 

de gids ons zal oppikken. 

Duur van bezoek: 1u30 met persoonlijke gids 

Deelnameprijs voor lid in orde met lidgeld voor 2021: 12,00 €                  
Alle andere deelnemers:    22,00 €  

Die prijs omvat het ingangsticket, de gids en eventueel een kleine attentie na het bezoek.  

Inschrijving: 

- Stuur een e-mail naar cakk-hockney@cae-kkk.be met vermelding, per deelnemer, van “naam”, 

“Voornaam” en een mobiel contactnummer. 

- Maak het overeenstemmende bedrag over op rekening BE10 0011 3227 1704 van de 

Kunstkring. 

- Na ontvangst van uw e-mail en betaling, ontvangt u een bevestiging van de Kunstkring. 

Opgelet: 

- Het aantal bezoekers per gids is beperkt tot 10 personen. Als de vraag voor deelname de 

beschikbare plaatsen overschrijdt, zal voor deze leden een nieuwe datum worden 

voorgesteld. 
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- Houd je Covid Safe Ticket (CST) en identiteitskaart bij de hand 
Sinds 15 oktober 2021 ben je verplicht om een Covid Safe Ticket (iedereen vanaf 16 jaar) te 
hebben voor alle tentoonstellingen inbegrepen.  

- Met het Covid Safe Ticket hoef je geen mondmasker te dragen en hoef je geen 
afstand houden in de zalen, eenmaal het gescand werd (behalve kinderen van 12 tot 16 jaar, 
zij moeten een mondmasker dragen). Toon aan de ingang je CST of QR-code 
(EU Digitaal COVID-19 certificaat) via de CovidSafeBE-app, een andere app of op papier, 
alsook je identiteitskaart. Beide documenten zijn noodzakelijk om de tentoonstelling te 
kunnen bezoeken. 

 

 

 


