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PRAKTISCHE INFORMATIE

OPEN  
Van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 17u

Weekend en feestdagen van 10u tot 18u

‘s Avonds (na reservatie) vanaf 17u

GESLOTEN 
‘s Maandags (ook op feestdagen)

24, 25 & 31 december en 1 januari

ADRES 
Hoeve van het kasteel Terhulpen

6A, Drève de la Ramée - 1310 Terhulpen

GPS: Drève de la Ramée  1   

Op de parking Gaillemarde zijn er  
4 parkeerplaatsen voor autobussen 

INFORMATIE & RESERVATIES 
Tel. +32 (0)2 653 34 56 - Fax +32 (0)2 653 00 77

info@fondationfolon.be - www.fondationfolon.be  
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…IN EEN PAAR WOORDEN

DE STICHTING FOLON
In het hart van de 227 hectaren groen van het Gewestelijk Domein Solvay bevindt zich de 
Stichting Folon, een museum dat werd bedacht en gesticht door Jean-Michel Folon. In een 
levendig en origineel decor dat door de kunstenaar zelf werd ontworpen, kunt u kennismaken 
met veertig jaar creatie. 

Ontdek er de vele facetten van zijn kunst en zijn universum aan de hand van de vijfhonderd 
werken die er zijn tentoongesteld: aquarellen, zeefdrukken, gravures, affiches, bewerkte 
objecten, glasramen, sculpturen,... Muziek, installaties, films en optische effecten zorgen voor 
een levendig en verrassend parcours. 

De Stichting Folon bevindt op enkele kilometers van het centrum van Brussel en van de 
luchthaven, een ideale ligging dus, bovendien in een uitzonderlijke omgeving. 

In de loop van de jaren heeft de Stichting haar waaier aan activiteiten uitgebreid en is ze 
een ontmoetingsplaats geworden voor heel wat evenementen: vrij bezoek, geleid bezoek of 
bezoek gecombineerd met andere activiteiten, workshops, avondbezoek, aan specifieke noden 
aangepast bezoek, teambuilding, enz. 

Welkom bij de Stichting Folon.
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HET MUSEUM

Permanente tentoonstelling
Jean-Michel Folon was een vrije en nieuwsgierige geest, en hij verkende 
dan ook heel wat verschillende kunsttechnieken: sculpturen, aquarellen, 
zeefdrukken, gravures, glasramen, affiches,... De originele en verrassende 
scenografie, bedacht door Folon, neemt de bezoeker mee op een poëtische 
droomreis in de artistieke wereld van de kunstenaar. 

De bezoeker komt binnen in een reusachtig boek, wandelt in het hoofd 
van de Blauwe Man, verdwaalt in het spiegelspel, dringt binnen in de 
geheimen van het kunstenaarsatelier, en eindigt het parcours onder een 
myriade van sterren. 

Tijdelijke tentoonstellingen
In de tijdelijke tentoonstellingszalen ontvangt de Stichting het werk van 
beroemde kunstenaars die geestelijk met hem verwant waren. Zo werden 
er sinds 2007 al tentoonstellingen gewijd aan Giorgio Morandi, Milton 
Glaser, Pierre Alechinsky, Henri Cartier-Bresson, Pol Bury, Luc Schuiten, 
Peyo, Seguí...

TARIEVEN
Maximaal 25 personen per groep

PERMANENTE TENTOONSTELLING  

>> Vrij bezoek: 6€ /p.
>>  Geleid bezoek: 6€ /p. + Forfait voor de gids 120€

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

>> Vrij bezoek: 6€ /p.
>>  Geleid bezoek: 6€ /p. + Forfait voor de gids 120€

DUBBEL BEZOEK

>> Vrij bezoek: 9€ /p.
>>  Geleid bezoek: 9€ /p. + Forfait voor de gids 120€ 
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EEN ARTISTIEKE DAG
TIJDENS DE OCHTEND 
bezoekt u het museum.

VOOR DE LUNCH 
kunt u in ‘La Taverne de l’Homme Bleu’ kiezen uit verschillende 
gerechten, die u misschien zelfs op het terras kunt gebruiken... 

Contact: +32 (0)2 654 00 59

NA DE MIDDAG 
is het tijd voor uw eigen artistieke talent.

Maak kennis met het subtiele en transparante kleurenspel van de aquarel 
en neem uw werk mee naar huis. 

TARIEVEN
Maximaal 25 personen per groep

VRIJ BEZOEK + WORKSHOP 

>>  6€ /p.  
+ Forfait animatie: 120€

GELEID BEZOEK + WORKSHOP  

>>  6€ /p.  
+ Forfait animatie : 120€  
+ Forfait gids: 120€ 

ONZE FORMULE   
CULTUUR & CREATIE
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EEN DAG IN HET GROEN 
TIJDENS DE OCHTEND 
bezoekt u het museum.

VOOR DE LUNCH  
kunt u in ‘La Taverne de l’Homme Bleu’ kiezen uit verschillende gerechten, 
die u misschien zelfs op het terras kunt gebruiken...

Contact: +32 (0)2 654 00 59

NA DE MIDDAG 
is het tijd voor de natuur. 

De Stichting Folon bevindt zich in een juweel van groen, in het prachtige 
Solvaypark van 227 hectaren. Folon zelf noemde het ‘de tuin met de 
duizend rododendrons’.
Ontdek de fauna en flora van het domein samen met een natuurgids.

TARIEVEN
Maximaal 25 personen per groep

VRIJ BEZOEK  
+ WANDELING MET EEN NATUURGIDS

>>  6€ /p.  
+ Forfait wandeling met een natuurgids: 70€

GELEID BEZOEK  
+ WANDELING MET EEN NATUURGIDS  

>>  6€ /p.  
+ Forfait gids museum: 120€ 
+ Forfait wandeling met een natuurgids: 70€ 

ONZE FORMULE  
NATUUR & CULTUUR
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TEAMBUILDING 
Dit programma kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften: een halve dag, 
met of zonder vergaderzaal...

TIJDENS DE OCHTEND 
denkt u na over de perspectieven van uw bedrijf. Voor uw conferenties, 
seminars of vergaderingen kunt u bij de Stichting een vergaderzaal met 
authentieke charme huren. 
Ter beschikking: een scherm, overheadprojector, flipchart

VOOR DE LUNCH   
opent ‘La Taverne de l’Homme Bleu’ zijn deuren voor een smakelijke lunch. 

Contact: +32 (0)2 654 00 59

NA DE MIDDAG 
bezoekt u het museum en neemt deel aan de ‘Teambuilding Folon’: de groep 
wordt in ploegen verdeeld. De deelnemers van de eerste groep tekenen de 
takken van een boom. De tweede ploeg maakt de wortels. Elke deelnemer 
is een tak of een wortel die zijn eigenschappen weerspiegelt. Als al die 
onderdelen worden samengebracht en vormen zo een gemeenschappelijk 
werk: een boom die de eenheid en eigenheid van het bedrijf symboliseert. 
Op het eind van de middag sluit u de dag af met een aperitief op het zuidelijk 
terras van de ‘Taverne de l’Homme Bleu’. Een prettige manier om de groep 
hechter te maken. 

TARIEVEN
16 personen maximaal per groep 
Forfaits Excl. BTW

VRIJ BEZOEK + WORKSHOP 300€ 

GELEID BEZOEK + WORKSHOP  480€

VRIJ BEZOEK  
+ AVONDWORKSHOP   600€

GELEID BEZOEK OVERDAG  
+ AVONDWORKSHOP 680€

GELEID BEZOEK ’S AVONDS  
+ AVONDWORKSHOP 840€
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AVONDBEZOEK 
DE SCHOONHEID VAN EEN MUSEUM ‘S AVONDS

Een avondlijk bezoek aan het museum biedt uw gasten een 
exclusief moment, ze kunnen de magie van de plek op hun eigen 
ritme beleven.

‘La Taverne de l’Homme Bleu’ doet zijn deuren voor u open voor 
een smakelijke maaltijd... of een aperitief op het zuidelijke terras.    

Contact: +32 (0)2 654 00 59

AVONDTARIEVEN
Tenminste 25 personen
Tarieven Excl. BTW

VRIJ BEZOEK + FEEST- VERGADERZAAL   
25 tot 50 personen   20€

+ de 50 personen 15€

 
GELEID BEZOEK + FEEST- VERGADERZAAL  
Zelfde tarieven  
+ 1 gids per groep van maximaal 25 personen
 
>> Geleid bezoek museum   160€

>>  Geleid bezoek museum  
+ Tijdelijke tentoonstelling  

320€

EEN EXCLUSIEF    
MOMENT!
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SPECIALE BEZOEKEN 
Folon met de vingertoppen  
EEN ZINTUIGLIJK EN TASTEND BEZOEK, ENIG IN ZIJN SOORT! 

Dankzij de medewerking van ONA kunnen nu blinden en slechtzienden, 
maar ook mensen met goede ogen, het oeuvre van Folon leren kennen door 
het aan te raken.
Een speciale geluidsband zorgt ervoor dat de emoties, boodschap en thema’s 
van de kunstenaar nu ook voor hen toegankelijk worden. 

TARIEVEN
Maximaal 14 personen per groep

VISITE ONA

>>  Voor slechtzienden: Forfait gids 100€ 
>>  Voor mensen met goede ogen: : 6€/p.  

+ Forfait gids 100€ 
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CARTE DU BRABANT WAL-
LON avec spots sur les différents 
lieux de la page suivante + la 
Fondation + Bruxelles

BRUSSEL

WATERLOO

WAALS-BRABANT 

VILLERS-LA-VILLE

GECOMBINEERDE BEZOEKEN 
LOUVAIN-LA-NEUVE

Museum Hergé
Het grootste museum ter wereld, opgedragen aan een 
schrijver van stripboeken. Een architecturale omgeving 
bedacht door de Franse architect Christian de Portzamparc.
Een perfecte omgeving voor het werk van een van de grootste 
Belgische kunstenaars, Hergé, de meester van de ‘klare lijn’, 
de vader van Kuifje!    

www.museeherge.com

WATERLOO

Herdenkingsmonument 1815
Op de frontlijn waar de Franse en Engelse troepen tegenover 
elkaar stonden, is het Herdenkingsmonument 1815 gebouwd 
rond de Leeuw van Waterloo. Ontdek twee musea – het 
Wellingtonmuseum en het Laatste Hoofdkwartier van 
Napoleon – en de vele andere herdenkingsmonumenten. 

www.waterloo1815.be 

VILLERS-LA-VILLE

De abdij van Villers-la-Ville
Deze plek van bezinning werd al in de 12e eeuw gesticht. De 
abdij getuigt op een indrukwekkende manier over het leven 
van de Cisterciënzers.  

www.villers.be 

WATERLOO

De micro-brouwerij  
van de hoeve Mont Saint Jean
Een leuke manier om uw bezoek aan de Stichting Folon af te 
ronden: bezoek met een meesterbrouwer de micro-brouwerij 
waar het bier van Waterloo wordt gemaakt en geniet van een 
degustatie in de historische kern van de hoeve.    

www.fermedemontsaintjean.be 

TERHULPEN

Dolce Hotels & Resorts
De streek is zo mooi en er zijn zoveel dingen te beleven dat je er graag een heel weekend verblijft. Vlakbij de Stichting Folon  

biedt het Dolce La Hulpe Brussels u alle mogelijke comfort en een uniek uitzicht op het Zoniënwoud.

www.dolcelahulpe.com 

HERDENKINGSMONUMENT 1815

DE ABDIJ VAN VILLERS-LA-VILLE

LOUVAIN-LA-NEUVE

MUSEUM HERGÉ
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FERME BRASSERIE  
DE MONT SAINT JEAN
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HET LEVEN OP EEN KASTEEL  
WILT U GRAAG EENS VORSTELIJK WORDEN ONTHAALD? 

COMBINEER UW MUSEUMBEZOEK MET UW EVENEMENT IN HET KASTEEL.

Midden in een uitzonderlijk mooi domein dat geklasseerd is als « Erfgoed van Wallonië » 
verrijst het kasteel van Terhulpen. Het was vroeger eigendom van graaf Solvay en is gebaseerd 
op de architectuur van de Franse kastelen. Het zal de meest veeleisende klanten weten te 
bekoren. 

Op het gelijkvloers van het kasteel bevindt zich een reeks zowel intieme als statige salons die 
samen een harmonieus geheel vormen. 

Het groot salon, versierd met lambrisering, is voorzien voor 100 couverts en biedt een prachtig 
uitzicht op het park. Andere stijlvolle salons nodigen uit tot ontspanning of feestelijke 
aangelegenheden. 

Voor een cocktail kan het kasteel tot 400 personen verwelkomen. 

Kasteel van Terhulpen:  +32 (0)2 634 09 30 - info@chateaudelahulpe.be 

EEN PRESTIGIEUS 
EVENEMENT
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TAVERNE DE L’HOMME BLEU 
John Beernaert en Patrick van den Bogaerde ontvangen u in de ‘Taverne de l’Homme Bleu’. 
Samen met een enthousiaste en gepassioneerde ploeg willen deze oude vrienden u graag 
laten delen in hun liefde voor het vak en voor kleine maar fijne gerechten. 

Op het menu van de Taverne staan smakelijke gerechten die worden gemaakt met 
streekproducten. En er horen natuurlijk speciale bieren bij. 

Gezellig vanbinnen, relax en zonnig op het zuidelijke terras, ‘La Taverne de l’Homme Bleu’ 
is de ideale plek om een fijn moment te beleven. 

Zeven dagen op zeven op van 11u tot 18u  
Buiten de openingsuren kunt u de ruimte ook huren 
Reservatie verplicht: +32 (0)2 654 00 59
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l ’ e s s e n t i e l
espace de vie et d’ouverture 

sur le handicap
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