
Theaters, cultuurcentra, opera's, cinema’s en andere cultuurhuizen hebben vaak

goedkopere tarieven voor jongeren. Er is ook cultuur die helemaal gratis is.

Cultuur aan een klein prijsje

Gratis cultuur

Door UiTX 16-24 jaar

HOE KAN IK GOEDKOOP AAN CULTUUR DOEN?

Bijna alle musea bieden een voordelige jongerenprijs aan. Je moet alleen je

leeftijd kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met je identiteitskaart.

•

Ben je gulzig naar veel musea? Dan is de museumpas voor jou een goed

idee. Na aankoop kan je een jaar lang zo vaak je wil naar meer dan 100

musea.

•

Check of je een nog lager tarief kan krijgen via je leerlingenkaart,

studentenkaart of andere lidkaart. Dat vind je op de website of aan de kassa

van een cultuurhuis.

•

Misschien biedt je school of gemeentebestuur cultuurkortingen aan.

Bijvoorbeeld in Antwerpen zijn er de cultuurshock-cheques vanaf 15 jaar.

•

Goedkopere last-minute-tickets kan je soms aan de kassa krijgen een halfuur

voor een voorstelling of optreden. Vraag ernaar! Zeker een aanrader als je

eens van ballet of opera wil proeven.

•

Tweedehands tickets koop je veilig en makkelijk op TicketSwap. Dat kan voor

concerten, festivals, sportwedstrijden, theater en dagjes weg.

•

Via het EYCA-programma krijg je duizenden kortingen in heel Europa. Voor 5

euro koop je een code om de EYCA-app te activeren. Dan kan je meteen van

voordelen genieten.

•

Op UiTX.be vind je een jongerenkalender met theater, film, muziek, ... Heel

vaak zijn er goedkopere tarieven voor jongeren.

•

Film op groot scherm? Je hoeft niet altijd naar een grote bioscoop.

Studentenverenigingen, buurtwerkingen, jeugdhuizen, gemeentelijke diensten

voor jeugd en cultuur ... bieden dat ook wel eens aan. Volg de programmatie

van een vereniging of dienst in je buurt.

•

In heel wat steden en gemeenten kun je een UiTpas kopen. Heb je het

financieel moeilijk? UiTpas biedt verrassend veel korting. Vraag ernaar bij je

OCMW of sociale dienst.

•

In een financieel moeilijke situatie? Via Iedereen verdient vakantie krijg je veel

korting voor een cultureel dagje uit.

•

https://www.museumpassmusees.be/nl
https://www.antwerpen.be/nl/info/5418389fafa8a7864e8b4576/ga-voor-een-cultuurshock-en-koop-een-cultuurcheque
https://www.operaballet.be/nl/jouw-bezoek/tickets-en-kortingen/tarieven-en-kortingen
https://www.ticketswap.be/
https://www.uitinvlaanderen.be/eyca
https://www.uitinvlaanderen.be/uitx/
https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas
https://www.iedereenverdientvakantie.be/
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Musea hebben vaak een gratis bezoekdag. Of bezoekers onder de 18 jaar

mogen gratis binnen. Kijk het even na op de website.

•

In theaters mag je soms gratis naar de generale repetitie. Informeer daar

naar!

•

Voor gratis optredens en jamsessies kan je terecht in jeugdhuizen en

muziekcafés. Op UiTX.be vind je een selectie aan gratis events.

•

Gratis impro of comedy? Die vind je vaak gewoon in cafés of in comedyclubs.•

Veel steden hebben boeiende architectuurroutes. Vaak kan je een gratis

infogidsje online downloaden of doorscrollen. Je vindt ze op de toeristische

pagina's van een stad of gemeente.

•

Voor graffiti en andere street art hoef je niet te betalen. Gebruik de Street

Art Cities app en ga op pad!

•

Lid worden van een bib is meestal gratis. Je vindt er niet alleen boeken, maar

ook superveel dvd's en cd's.

•

UiTinVlaanderen.be verzamelt duizenden activiteiten, ook gratis activiteiten.•

Doe mee met wedstrijden. Wie weet win je een ticket! Acties vind je

bijvoorbeeld op de website van UiTinVlaanderen of de Instagrampagina van

UiTX.

•

Tentoonstellingen beeldende kunst van amateurkunstenaars zijn vaak gratis.•

Je kan ook online tentoonstellingen bekijken. Bijvoorbeeld op beeld.be of

Europeana.eu.

•

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda?targets=uitx&price=free
https://itunes.apple.com/nl/app/street-art-antwerp/id1161541872?mt=8
http://www.bibliotheek.be/
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda?price=free
https://www.uitinvlaanderen.be/wedstrijden
https://www.instagram.com/uitx___/
https://www.kunstwerkt.be/
https://www.beeld.be/
https://www.europeana.eu/nl/exhibitions

