
Check de WAT WAT kalender of ga op cultuuravontuur op UiTX.be.

Muziek horen en zien

Naar een museum

Street art ontdekken

Naar theater, dans of opera

Een boek of strip lezen

Naar de film

Door UiTX 16-24 jaar

WAAR VIND IK CULTUUR?

Grote zalen zoals Sportpaleis, Flanders Expo, Vorst Nationaal, Vooruit, AB

en Trix hebben hun programmatie online.

•

Kleinere concertzalen zijn er natuurlijk ook: Het Bos, Het Depot, Wilde

Westen, Concertgebouw Brugge ...

•

Volg de jeugdhuizen en muziekcafés in je buurt, bv. via Facebook.•

Via de WAT WAT kalender vind je gratis concerten•

Festivals vind je makkelijk via de agenda van UiTinVlaanderen.•

tentoonstellingen in Vlaanderen•

in Brussel•

in Wallonië•

Met de museumpas kan je voor 50 euro een jaar lang meer dan 170 musea

binnenwandelen, zo vaak je wil. Een overzicht van deelnemende musea vind

je hier.

•

De app Street Art Cities helpt je superveel street art te vinden: download 'm

op iOS of Android.

•

Theatervoorstellingen die nu lopen of binnenkort gepland staan, die vind je

op UiTinVlaanderen.

•

Ook dansvoorstellingen vind je daar.•

Voor opera is er De Munt in Brussel en De Vlaamse Opera in Gent of

Antwerpen.

•

Vind een bib in je buurt en zoek er online in de collectie van alle Vlaamse

bibliotheken.

•

Weet je niet wat je wil lezen? Probeer eens de Boekenzoeker.•

Voor fans van letters, zinnen en boeken: neem eens een kijkje op

IedereenLeest of CreatiefSchrijven voor meer leuks.

•

Een bioscoopbezoek plan je makkelijk op cinenews.be, een website met een

volledige agenda per filmzaal.

•

Filmklassiekers (her)ontdek je onder meer bij Cartoon's, Cinematek, De

Cinema, Film Plateau of Studio Skoop.

•

https://admin.watwat.be/kalender
https://www.uitinvlaanderen.be/uitx/
https://www.sportpaleis.be/nl/kalender
http://www.flandersexpo.be/
http://www.vorstnationaal.be/
http://vooruit.be/
http://www.abconcerts.be/nl/
http://www.trixonline.be/
http://www.hetbos.be/
https://www.hetdepot.be/
https://www.wildewesten.be/
https://www.concertgebouw.be/nl/programma
https://www.formaat.be/zoek-jeugdhuis
https://www.watwat.be/kalender?facets%5B0%5D%5Bcustom%5D%5B0%5D%5B0%5D=true&search-form%5B5095df36-8998-763a-8891-018c72874b6f%5D%5Bwhat%5D=concert
https://www.uitinvlaanderen.be/tip/festivals-vlaanderen-brussel
https://www.okv.be/tentoonstellingen
https://www.brusselsmuseums.be/nl/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/ontdekken/musea-en-attracties
https://www.museumpassmusees.be/nl/aanbod
https://itunes.apple.com/us/app/street-art-antwerp/id1161541872?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.streetartcities.map&hl=nl
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/theatervoorstelling
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/dansvoorstelling
http://www.demunt.be/
http://www.vlaamseopera.be/
http://www.bibliotheek.be/
http://www.boekenzoeker.org/
https://www.iedereenleest.be/
https://creatiefschrijven.be/
http://www.cinenews.be/nl/
http://cinemacartoons.be/
http://www.cinematek.be/
https://www.decinema.be/
http://www.film-plateau.be/
http://www.studioskoop.be/


Gaming
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Is gamen cultuur? Wees er maar zeker van.•

Ga proeven van de nieuwste snufjes en spellen op 1UP Conference of

Gameforce.

•

https://www.1up-conference.com/
https://gameforce.be/

