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 EXPO: TOOTS 100. THE SOUND OF A BELGIAN LEGEND

In 2022 zou Toots Thielemans 100 jaar zijn geworden. Het ‘ketje’ 

uit de Marollen was een uitmuntend muzikant en groeide uit tot 

de beste mondharmonicaspeler ooit. Hij vulde concertzalen over 

de hele wereld, maar bleef een Belg in hart en nieren. 

Met een belevingsexpo waarin klank en muziek de hoofdrol 

spelen, brengen KBR en het MIM Toots Thielemans een eerbe-

toon in zijn thuisstad Brussel. 



VIP-ARRANGEMENT

Wanneer de deuren sluiten voor het publiek, gaat de wereld van 

Toots Thielemans exclusief voor u open. Ontdek de expo ‘Toots 

100. The Sound of a Belgian Legend‘ tijdens een privénocturne.

Speciaal voor bedrijven blijft de tentoonstelling in september een 

maand langer open. Daarom kunt u die maand ook overdag een 

exclusief bezoek reserveren.

Het VIP-arrangement is ideaal voor een bedrijfsfeest of netwerk-

evenement: geniet samen met uw gasten van een unieke setting 

met een culturele toets.



VERKOOPPRIJS PER DEELNEMER INCL. CATERING   

Een privénocturne organiseren kan vanaf 50 deelnemers. Een 

driegangenmenu inclusief 1 uur aperitief en 3 uur diner is 

inbegrepen in de prijs. Voor 7 euro extra per deelnemer 

zorgen wij voor een walking dinner.  

De catering wordt exclusief door Witlof verzorgd. Witlof werkt 

samen met kleinschalige, lokale producenten rondom 

Brussel die net als wij kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Aantal 

deelnemers

Prijs per 

deelnemer

Totaalprijs

50 € 335 € 16.750

100 € 270 € 27.000

150 € 245 € 36.750 

200 € 215 € 43.000

250 € 190 € 47.500



INBEGREPEN IN DE PRIJS   

• Exclusieve toegang tot de tentoonstelling ‘Toots 100. The 

Sound of a Belgian Legend’ (2,5 uur)

• Onthaal door tweetalige stewards

• Evenementcoördinator

• Veiligheidsagenten (5 uur)

• Vestiaire (vanaf 100 deelnemers)

• Expocatalogus (1 per 2 deelnemers)

• Schoonmaakkosten

• Cateringzaal (Galerie, restaurant albert & dakterras of forum & 

peristyle)



VOORBEELD PROGRAMMA

18.00 uur                                 Onthaal en welkomstdrankje

18.30 tot 20.30 uur            Bezoek aan de tentoonstelling

20.30 tot 23.00 uur              Walking dinner of driegangenmenu 

INFO & RESERVATIES

Koen Magerman ·  +32 (0)473 61 72 31 ·  events@kbr.be



RESERVATIE: 

EVENTS@KBR.BE


