
 

KUNSTKRING VZW      CERCLE D’ART ASBL 

 

 

Bij het begin van dit nieuwe seizoen 2023 nodigt de Kunstkring u uit deel te nemen aan de tentoonstelling 

JOHNNY HALLIDAY 

Wanneer:    Op vrijdag 3 februari 2023 om 14u00. 

Waar:     Brussels Expo (Heizel) – Paleis 2 

    Belgiëplein 1 te 1020 Brussel 

Duur van het bezoek:  1u30 à 2u00 met audiogids 

Prijs:     Individueel lid (lidgeld 2023 betaald): 12,00 EUR 

    Ieder andere deelnemer: 22,50 EUR 

Openbaar vervoer: 

➢ Metro 6 naar Heizel en Koning Boudewijn 

➢ Tram 9 naar Koning Boudewijn 

➢ Bus 83 naar Val Maria met halte Heizel 

 

De tentoonstelling Johnny Hallyday l'Exposition biedt een overzicht van het werk en leven van de Franse 
zanger Johnny Hallyday. Voor deze gelegenheid heeft Læticia Hallyday de meest uitzonderlijke stukken 
van haar collectie verzameld en aan haar partners toevertrouwd: podiumkostuums, auto's, gitaren, motoren, 
souvenirs en foto's, maar ook unieke en persoonlijke stukken die nooit eerder aan het publiek zijn getoond. 

Een reis door het leven van Johnny Hallyday 
Bezoekers worden ondergedompeld in het leven van de zanger, van zijn tienerkamer tot zijn identiek 
gereconstrueerde kantoor in Marnes-la-Coquette, langs de meest emblematische plaatsen van zijn carrière. 



 
 
Het is een reis door het leven van Johnny Hallyday aan de hand van muzikale en persoonlijke herinneringen 
en een centrale 'immersive experience'. 
 

INSCHRIJVINGEN:  

-Via email naar cakk-johnny@cae-kkk.be met vermelding per deelnemer van naam en voornaam, alsook een 

contact Gsm-nummer. 

-Gelijktijdig een overschrijving doen van het overeenkomstig bedrag op rekening BE10 0011 3227 1704 van 

de Kunstkring. De betaling geldt als bevestiging van uw deelname aanvraag.  

-Na ontvangst van uw mail en uw storting ontvangt u een bevestiging van uw reservatie van een medewerker 

van de Kunstkring. 

 

Uiterste inschrijvingsdatum:  Zaterdag 28 januari 2023 

 

OPGELET:  

- Ledenprijs: Om te kunnen genieten van de ledenprijs moet iedere deelnemer zijn lidgeld voor 2023 

hebben betaald. Om lid te worden vragen wij u een aparte overschrijving te willen doen van € 6,20 

op dezelfde rekening BE10 0011 3227 1704 met vermelding van “LIDGELD 2023 + naam en 

voornaam”. 

- De mogelijkheid bestaat dat sommige berichten voor een onduidelijke reden. Contoleer dus 

regelmatig uw Spam-mailbox maar open vooral geen vermoedelijke echte Spam. 

Met vriendelijke groet. 

Het Bestuur. 
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