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Stichting Folon

De Stichting Folon is gevestigd in de gerenoveerde 

hoeve van het Kasteel van Terhulpen, te midden van het 

Solvay Park, dat eigendom is van het Waals Gewest. De 

Stichting werd ingehuldigd op 28 oktober 2000 onder 

impuls van Belgisch kunstenaar Jean-Michel Folon.  

DE STICHTING 



Stichting Folon

De kunstenaar, de Stichting 

Jean-Michel Folon in een notendop betekent het 
samenballen van een oeuvre dat veertig jaar lang 
werd opgebouwd. Zijn werk is de hele wereld rond 
gegaan: het Metropolitan Museum of Art in New 
York, het Gaudí-Museum in Barcelona en het Picasso 
Museum in Antibes, het Correr Museum in Venetië. 
Hoewel sommige werken werden opgenomen in de 
collecties van deze musea, hield Folon het gros van 
zijn werk voor zich. Om die eigen collectie optimaal 
te bewaren en het overleven ervan te garanderen, 
besliste hij om zijn werken samen te brengen op één 
plek. Zo ontstond de idee om ergens in Frankrijk of 
Italië een Stichting op te richten die zijn naam droeg. 
Maar de Waalse overheid die vragende partij was om 
het volledige Solvay Park en de culturele bestemming 
die erbij hoorde te bewaren, stelde de Belgische 
kunstenaar voor om zijn Stichting hier onder te 
brengen. Ze renoveerde de Hoeve van het kasteel tot 
een symbool van de Belgische cultuur. 



Stichting Folon

De locatie

In deze oase van groen, slechts enkele kilometers buiten Brussel, de 
geboortestad van Folon, kwam de kunstenaar terug naar zijn roots. Als kind 
woonde hij aan het meer van Genval en wandelde hij vaak langs het Solvay 
Park, dat hij ‘de tuin met de duizend rododendrons’ noemde. 

Voor Folon vormde dit domein waar flora en fauna welig tieren het ideale 
kader voor zijn Stichting. De natuur, die de kunstenaar steeds een warm hart 
toedroeg, krijgt hier een dubbele hommage: de natuur en de bescherming 
ervan behoorden tot de favoriete thema’s van Folon, net zoals Ernest Solvay er 
een prioriteit van maakte. Beide mannen hadden een voorliefde voor natuur 
en de wezens die ze herbergt en ze hebben die allebei op hoogsteigen wijze 
bejubeld. 

De hoeve is in 1833 gebouwd door architect J.P. Cluysenaar (aan wie we ook 
de befaamde Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in hartje Brussel te danken 
hebben) in opdracht van Graaf De Béthune. De restauratiewerken herstelden 
de hoeve in haar oorspronkelijke staat. De hoeve bestaat uit witgekalkte 
gebouwen die in vierkantsformatie een geplaveid erf omsluiten. 
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Het oeuvre 

De bedoeling van de Stichting Folon is om een 
nalatenschap te verenigen en te bewaren die bestaat uit 
ruim 500 kunstwerken gedoneerd door Jean-Michel Folon. 
Bezoekers ontdekken er aquarellen, olieverfschilderijen op 
hout, posters, stempels, zeefdrukken, wandkleden geweven 
in Aubusson, gebrandschilderde objecten uit Chartres, 
objecten en sculpturen in hout, pleister en brons. 

Ook in de kijker staan zijn illustraties voor grote schrijvers 
als Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert, Kafka, Albert 
Camus, Jean Giono... 

Enkele zeldzame documenten worden eveneens tentoon-
gesteld: covers van bijzondere boeken en tijdschriften, 
zeldzame posters, een gesprek in beeldvorm met Milton 
Glaser, gravures naast hun originele koperplaten, enz. 
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Het levendige museum 

De Stichting Folon presenteert een permanente 
tentoonstelling van de kunstwerken van Jean-
Michel Folon met een grote verscheidenheid 
aan thema’s en technieken. De originele en 
interactieve scenografie, bedacht door Folon, 
neemt de bezoeker mee op een poëtische 
droomreis in de artistieke wereld van de 
kunstenaar. Optische effecten, spiegelingen, 
muziek, films en animatiefilms brengen uw 
bezoek tot leven. De originele muziek van Frans 
componist Michel Colombier is in perfecte 
harmonie met de kleuren van Folon.  



Stichting Folon

De tijdelijke tentoonstellingszalen van de Stichting 

Folon hebben werken herbergt van gerenommeerde 

kunstenaars die met Folon op een bepaalde manier 

verbonden zijn.

Sinds 2007 heeft de Stichting werken van Giorgio 

Morandi, Zao Wou-Ki, Pierre Alechinsky, Pol Bury, 

Henri Cartier-Bresson tentoon gesteld.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN 
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Riera i Arago - 2014

Alechinsky - 2013



 

 



Stichting Folon

ACTIVITEITEN

Rondleidingen 

Scholen, studenten en groepen met 
volwassenen kunnen het museum bezoeken 
in het gezelschap van onze ervaren gidsen. 
Voor volwassen bezoekers maakt de Stichting 
gebruik van de diensten van zelfstandige gidsen. 
De bezoekuren zijn ondertussen uitgebreid. En 
ook het aantal beschikbare talen is toegenomen: 
Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, 
Italiaans, gebarentaal…  

Workshops

De Stichting organiseert ook creatieve 
workshops waarin de thema’s die Folon 
behandelde en de technieken die hij gebruikte 
aan bod komen. 
De workshopbegeleider past zijn verhaal en de 
activiteiten aan in functie van de leeftijdsgroep 
van de deelnemers. Het opzet van de workshop 
is om elke deelnemer de kans te geven een 
kunstwerk te maken.

De voorbije jaren heeft de Educatieve  

Afdeling van de Stichting een hele reeks 

activiteiten uitgewerkt, onder meer rond-

leidingen en creatieve workshops.  



Stichting Folon

BIJZONDER PAKKET: THEECEREMONIE 
OP HET KASTEEL VAN LA HULPE  

Combineer uw bezoek met een vleugje luxe: 
een theeceremonie met koffie/thee/koekjes 
op het kasteel (90 min.) 
+ Geleid bezoek van de Stichting Folon
(90 min.)

Dagen: van dinsdag tot vrijdag  

ERVARINGSPAKKET:  
EEN DAGJE UIT IN WAALS BRABANT 

Gecombineerd bezoek van de Stichting Folon 
en de abdij van Villers-la-Ville. Deze door de 
tijd vergeten parel is genesteld in de bossen ten 
zuiden van Brussel. De abdij met zijn ontelbare 
facetten verbluft keer op keer... Hij onthult 
zijn rijkdommen aan natuurliefhebbers, 
geschiedenisfreaks en al wie een voorliefde 
heeft voor bijzondere locaties. 

Speciale groepsarrangementen 

Combineer uw bezoek met een artistieke ervaring:  
neem een penseel ter hand tijdens een initiatieworkshop aquarel (3u). 
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Schoolactiviteiten 

Terbeschikkingstelling van leerpakketten en mappen 
die u helpen om het beste te halen uit het bezoek dat 
u zelf begeleidt of uit de lessen in de klas (fr). Thema’s:
“Mensenrechten en kinderrechten” of “Leefmilieu”.
Onze ervaren gidsen onthullen de geheimen van het
museum voor u en uw groep op een manier die aangepast 
is aan de leeftijd van de leerlingen.

Creatieve activiteiten & 
workshops 

De workshops aquarel vormen een welkome aanvulling 
op uw (zelf begeleide of gegidste) rondleiding doorheen 
het museum. Ze bieden de kans om de symbolische 
thema’s van het oeuvre van Folon op creatieve wijze te 
benaderen. Na afloop van de workshop vertrekt elk kind 
met een eigen kunstwerkje. 

Verjaardagsfeestjes 

Op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag opent de 
Stichting graag haar deuren voor verjaardagsfeestjes. 
Inbegrepen is ook een vrij bezoek aan het museum en 
het gebruik van de gerestaureerde stallen (exclusief 
drank en cake). 
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EVENEMENTEN

Hoogvlieger 

Jaarlijks, Hemelvaartsdag – Intergenerationeel  
atelier schilderen en assembleren van vliegers,  
georganiseerde activiteiten rond het thema lucht: ver-
halenwandelingen, muziek, klokkenspel, creatieve  
zones, demonstratie van vliegerliefhebbers. 

Het Museum ondersteboven

Ontdekkingsdag
Geblinddoekt of met een caleidoscoop, aanraken, 
voelen, horen… en herontdek het werk van Folon.

Internationale Dag 
van de Kinderrechten 

Elk jaar rond 20 november, interactieve rondleidingen 
in het museum over het thema kinderrechten, 
workshops, speciaal georganiseerde activiteiten, 
filmvertoningen, enz.

■ Familiedagen
■ Schooldag
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DIENSTEN

De locatie huren 
De Stichting Folon biedt geïnteresseerde 
partijen de kans om de locatie te boeken voor 
een evenement van een volledige dag op de 
site van het Solvay Park: een conferentie of 
seminarie in onze speciaal daartoe bestemde 
conferentieruimte, gecombineerd met een 
culturele activiteit in het museum of een 
wandeling op ontdekking van de fauna en 
flora in het park. 

Privé avondbezoeken 
De museumzalen zijn ook beschikbaar voor 
privé bezoeken. Daarna is er mogelijkheid 
om een receptie te houden in de polyvalente 
ruimte van de Stichting, in de “Taverne 
de l’Homme Bleu” of in het Kasteel van 
Terhulpen.  De hoevezolder huren 

De Stichting Folon vormt ook een heerlijk authentiek 
kader voor al uw recepties, conferenties, seminaries en 
andere vergaderingen. Onze polyvalente ruimte bevindt 
zich op de eerste verdieping van het hoevegebouw en 
biedt een charmante en bijzonder authentieke sfeer.  

Voor de catering – van eenvoudige formules tot 
galadiners  – doet de Stichting een beroep op de inventieve 
en steeds professionele diensten van “Vandevelde”. Dit 
cateringbedrijf koppelt originaliteit (een ruime selectie 
van lokaal geteelde, organische hoeveproducten) met 
traditionele recepten. (www.traiteurvandevelde.be - 
info@traiteurvandevelde.be +32 (0)2 253 03 10).  

Informatie en boekingen:   
Julie Detournay - Stichting Folon - +32 (0)2 653 34 56
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Luis Nunes Rosa
l.nunesrosa@fondationfolon.be 

Julie Detournay 

Fatou Froissart Diallo
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

GESLOTEN Op maandag   
-  Uitzonderlijk gesloten op 24, 25

& 31 december en 1 januari.

OPEN Dagelijks, inclusief feestdagen  
-  Van dinsdag tot vrijdag

van 09u tot 17u,
-  In het weekend en feestdagen

van 10u tot 18u.

Duur van het bezoek: 90 minuten.   

De Stichting Folon is een Stichting van openbaar nut. 
De inkomsten uit het museum, de winkel en sponsoring 
zijn de zuurstof van de Stichting. De winsten gaan naar 
projecten die werken met gehandicapten.  

Perscontact
Laurence Decruyenaere
l.decruyenaere@fondationfolon.be    +32 (0)2 652 59 67

Informatie & boeking 
Stichting Folon 
Hoeve van het Kasteel van Terhulpen 
Drève de la Ramée, 6A 
B-1310 Terhulpen
Julie Detournay
Tel. +32 (0)2 653 34 56 - fax +32 (0)2 653 00 77
info@fondationfolon.be
www.fondationfolon.be

Taverne de l’Homme bleu 
Hoeve van het Kasteel van Terhulpen 
Drève de la Ramée 
B-1310 Terhulpen
Tel. +32 (0)2 654 00 59

Dolce La Hulpe Hotel 
Het hotel Dolce La Hulpe opende de deuren in 2007. 
Het hotel en zijn conferentiefaciliteiten zijn makkelijk 
bereikbaar en liggen in de buurt van het Solvay park.  
Info: www.dolcelahulpe.com - +32 (0)2 290 98 00  




