Voordelig
genieten van
cultuur en
vrije tijd
september – oktober 2019

15*

10*

punten

DUOTICKET BOOTTOCHT
‘DOOR HET LAND VAN
BRUEGEL’
Scheep met twee in voor een boottocht van Halle naar
het hart van Brussel. De route gaat langs pakhuizen en
woonboten, door de Anderlechtse dokken en langs nieuwe
lofts, hotels en een nieuw museum aan het kanaal. Een
gids belicht de streek en haar geschiedenis, inclusief het
verhaal van Bruegel en zijn voorliefde voor de Zennevallei.
Ruil je punten om in Muntpunt voor twee tickets.

punten

Duoticket WATERBUS
Met de Waterbus kan je je elke weekdag comfortabel en
aangenaam verplaatsen op het kanaal tussen Brussel,
Schaarbeek, Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde. Of je
nu gaat winkelen, werken of een dagje uit, met de boot
arriveer je zonder stress en ﬁles op je bestemming. Je kan
in- en ontschepen op één van de haltes naar keuze. Ruil
je punten om in Muntpunt voor twee tickets.
Aangeboden door

Aangeboden door

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder.

Datum elke weekdag, nog tot donderdag 31 oktober
Standaardprijs heen en terug € 6 - € 3 (-12 jr) - gratis
(-3 jr), ﬁets kan gratis mee aan boord
Voordeel duoticket voor 10 punten
Tijdstip vertrek vanuit Brussel om 10.00 uur,
13.00 uur en 15.00 uur
Locatie diverse opstapplaatsen
Alle details op www.brusselsbywater.be
Reserveren De plaatsen zijn beperkt. Het omruilvoordeel
is alleen verkrijgbaar aan de gele balie in Muntpunt.

PRAKTISCH

Datum maandag 16, 23 of 30 september
Standaardprijs € 6 - € 5 (-12 jr) - gratis (-3 jr), ﬁets kan
gratis mee aan boord
Voordeel duoticket voor 15 punten
Tijdstip 12.30 uur
Locatie startpunt Suikerkaai 12, 1500 Halle
Alle details op www.brusselsbywater.be
Reserveren De plaatsen zijn beperkt. Het omruilvoordeel
is alleen verkrijgbaar aan de gele balie in Muntpunt.

* Maximaal één voordeel per pashouder.
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3*

punten

FIETSLAMPJE TIJDENS
AUTOLOZE ZONDAG
Kom tijdens Autoloze Zondag naar de Paspartoe-stand
op het Muntplein, dan krijg je in ruil voor 3 punten een
ﬁetslampje. Je kan ook de gratis routebeschrijvingen van
vier nieuwe ﬁetstochten in Brussel meepakken. Om zelf te
ﬁetsen of op Autoloze Zondag onder begeleiding van een
gids uit te testen (inschrijving verplicht).
Aangeboden door

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe.

PRAKTISCH

Aangeboden door

Datum donderdag 19 september tot 5 december
Standaardprijs € 17 - € 8 (-26 jr) voor
5 museumtoegangen tijdens de Nocturnes
Paspartoe tegen kansentarief € 8 voor
5 museumtoegangen tijdens de Nocturnes
Voordeel Nocturnes PASS voor 20 punten
Locatie Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel
Alle details op www.brusselsmuseumsnocturnes.be
Reserveren De plaatsen zijn beperkt. Het voordeel is
alleen verkrijgbaar aan de gele balie in Muntpunt, vanaf
maandag 2 september.
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Tijdens de Brussels Museums Nocturnes kan je iedere
donderdagavond in verschillende musea tijdelijke
tentoonstellingen ontdekken, aan activiteiten deelnemen
en originele rondleidingen volgen. Ruil vanaf maandag 2
september in Muntpunt 20 punten om voor de Nocturnes
PASS. Daarmee krijg je 5 keer gratis toegang voor een
nocturne naar keuze.
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Datum zondag 22 september
Voordeel ﬁetslampje voor 3 punten
Tijdstip 10.00 - 17.00 uur
Locatie Muntplein, 1000 Brussel
Alle details op www.paspartoebrussel.be
Reserveren Inschrijven voor de ﬁetstochten onder
begeleiding van een gids is verplicht en kan vanaf 30
augustus op www.uitinbrussel.be.
* Maximaal één voordeel per pashouder. Zolang de voorraad strekt.

FOTO: LIES ENGELEN © MUNTPUNT

5*

5*

punten

JETON T.W.V. € 1 TIJDENS
BOEKENVERKOOP
MUNTPUNT
Vul met Paspartoe je boeken-, cd- of dvd-collectie aan!
Kom op Autoloze Zondag (22 september) snuffelen op de
boekenverkoop van Muntpunt. Ruil bij de Paspartoe-stand
5 punten om voor een jeton t.w.v. 1 euro en gebruik die
bij de aankoop van je nieuwe favoriete boek, cd of dvd.
Alle items kosten € 1 of € 5. Je kan maximaal 5 jetons
omwisselen.
Aangeboden door

punten

DEELNAME LEZING
‘WILDE ZWANEN VAN
JUNG CHANG + SLAM
POETRY’
Tijdens deze lezing in de reeks ‘Verboden boeken’
bespreekt sinologe Els Hedebouw de wereldwijde
bestseller ‘Wilde Zwanen. Drie dochters van China’ (1992)
van Jung Chang. De autobiograﬁsche roman omspant de
Chinese geschiedenis van het begin van de 20ste eeuw tot
het einde van de Culturele Revolutie in 1976. Na de lezing
volgt een korte slam poetry performance door Nour Ej.
Aangeboden door

PUNTEN*

* Maximaal 5 voordelen per pashouder.

Datum dinsdag 8 oktober
Standaardprijs € 5
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel ticket voor 5 punten
Tijdstip 19.30 uur
Locatie Muntpunt, Muntplein 6, 1000 Brussel
Alle details op upv.vub.ac.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht via upv@
vub.be of 02 614 82 20. Vermeld daarbij je naam en
Paspartoe-nummer.

PRAKTISCH

Datum zondag 22 september
Standaardprijs € 5 - € 1
Voordeel jeton t.w.v. € 1 voor 5 punten
Tijdstip 10.00 - 17.00 uur
Locatie Muntplein, 1000 Brussel
Alle details op www.muntpunt.be
Reserveren Het omruilvoordeel is alleen verkrijgbaar
bij de Paspartoe-stand op het Muntplein. Max. 5 jetons
per pashouder.

* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe.

© BART DE NOLF

20*

20*

punten

punten

DUOTICKET CONCERT
SHANTALLA

DUOTICKET CONCERT
BOBBY OROZA

De Keltische band Shantalla presenteert haar vierde cd
tijdens dit concert in het Molière Theater. De meeste songs
en tunes zijn Iers of Schots geïnspireerd, maar de band
verruimt zijn blik ook naar Bretagne, de Verenigde Staten
en Canada. Geniet met twee van de warmte, charme,
drijvende ritmes en diverse geluiden van deze unieke groep.

Ontdek met twee het Fins funky soulfenomeen Bobby
Oroza. Hij groeide op in een muzikale familie tussen
soul en rock ballads, latin music, Cubaanse klassiekers,
gypsyjazz, blues, Motownhits, gospel, doowop,
Braziliaanse en Afrikaanse platen, Noord- en ZuidAmerikaanse folk, Nuyorican Salsa en nog veel meer. Die
invloeden hoor je allemaal terug in zijn muziek.

Datum zaterdag 12 oktober
Standaardprijs € 15
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel duoticket voor 20 punten
Tijdstip 20.00 uur
Locatie Molière Theater, Naamsepoortgalerij,
Bolwerksquare 3, 1050 Elsene
Alle details op www.muziekpublique.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Shantalla’ en je Paspartoenummer naar info@paspartoebrussel.be. Je ontvangt een
bevestiging met alle praktische info.

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe.

Aangeboden door

Datum woensdag 16 oktober
Standaardprijs € 15
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel duoticket voor 20 punten
Tijdstip 20.00 uur
Locatie Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel
Alle details op www.abconcerts.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘Oroza’ en je Paspartoenummer naar info@paspartoebrussel.be. Je ontvangt een
bevestiging met alle praktische info.

PRAKTISCH

Aangeboden door

* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe.

© CLARA HERMANS

20*

15*

punten

DUOTICKET
DANSVOORSTELLING
‘8.2’
Voor ‘8.2’ haalde choreograaf Radouan Mriziga inspiratie
uit een oude liefde: rapmuziek. Samen met zeven jongeren
verdiepte hij zich in alles wat rap uniek maakt, van het
ritme en de ﬂow tot de statements en geschiedenis. Beleef
met twee deze ode aan een muziekstijl die trends overstijgt,
generaties overleeft en zichzelf telkens opnieuw uitvindt.
Aangeboden door

punten

DUOTICKET FILEM’ON
Het Filem’On internationaal ﬁlmfestival voor een jong
publiek staat garant voor veel kijkplezier. Met Paspartoe
kan je samen (1 volwassene + 1 kind) naar:
Kapsalon Romy (7+) NL gesproken Na school moet Romy (10) altijd naar
de kapsalon van haar strenge oma Stine, die nooit tijd of zin heeft om op
haar te passen. Alles verandert als oma vertelt dat ze alzheimer heeft.
Dinsdag 29 oktober, 13.30 uur in Palace
Une colonie (12+) NL ondertiteld De verlegen Mylia (12) heeft moeite
met de vijandige wereld van haar nieuwe school. Dankzij Jimmy, een
jongen uit de buurt, krijgt ze langzaam haar leven weer onder controle.
Dinsdag 29 oktober, 14.00 uur in BOZAR
Solan & Ludwig, Reis naar de Maan (4+) NL gesproken animatie
Solan doet als dappere astronaut mee aan een internationale race
naar de maan. Daarbij komt hij onverwachte passagiers, mensen met
verborgen plannen en allerlei andere verrassingen tegen.
Donderdag 31 oktober, 11.00 uur in Cinema Nova.

Datum zaterdag 26 oktober
Standaardprijs € 14 - € 10 (-26/+65 jr)
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel duoticket voor 20 punten
Tijdstip 20.30 uur
Locatie Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel
Alle details op www.kaaitheater.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen
zijn beperkt. Mail je naam, ‘8.2’ en je Paspartoe-nummer
naar info@paspartoebrussel.be. Je ontvangt een
bevestiging met alle praktische info.

PUNTEN*

* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe.

PRAKTISCH

Aangeboden door

Standaardprijs € 8 - € 6 (volwassene)
€ 6 - € 4 (kinderen)
Voordeel duoticket (1 volwassene + 1 kind) voor één
van de ﬁlms voor 15 punten
Alle details op www.ﬁlemon.be
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen zijn
beperkt. Mail je naam, je keuze ‘Kapsalon’, ‘Colonie’ of ‘Solan’
en je Paspartoe-nummer naar info@paspartoebrussel.be. Je
ontvangt een bevestiging met alle praktische info.
* Maximaal één voordeel per pashouder per ﬁlm.

Nog meer voordelen!

Zet alvast in je agenda
10

punten

Stadsgids
‘100% Brussel’
verkrijgbaar aan
de gele balie in
Muntpunt

Hou de Paspartoe-website in de gaten
en ontdek toffe omruilvoordelen voor:

Picture Festival

15

Een nieuw festival rond
de wondere wereld van
illustraties van vrijdag 1
tot zondag 10 november
op de Kunstberg

punten

Ticket ‘Uit de Veren:
Knorren en kussen’
op zondag 20 oktober
in GC Essegem

BIG BANG
© JAN MARCHAND

Deelname
poëziecafé ‘Pablo
Neruda en de
Liefde’ op woensdag
16 oktober bij Brussels
Ouderenplatform
(BOp)

15

Een avontuurlijk
muziekfestival voor een
jong publiek op zondag 3
november in BOZAR

punten

Voor meer informatie over deze voordelen kan je
terecht bij de betreffende Paspartoe-partner.

Alle Paspartoe-partners en -voordelen vind je op

WWW.PASPARTOEBRUSSEL.BE

Blijf op de hoogte van alle voordelen!
Registreer je vandaag nog.
Maak je online profiel (= UiTiD-account) aan op
www.paspartoebrussel.be.

Heb je nog geen
Paspartoe?

Paspartoe-partners

Paspartoe is dé vrijetijdspas voor Brussel
Daarmee spaar je punten die je kunt omruilen voor allerlei
voordelen in het Brusselse cultuur- en vrijetijdsaanbod. Je
spaart de punten als je deelneemt aan een activiteit bij een
Paspartoe-partner.
Scan dan je Paspartoe aan de Paspartoe-zuil of -balie. Ruil
je gespaarde punten om voor mooie voordelen. Je Paspartoe
geldt ook in alle UiTPAS-regio’s in Vlaanderen.
Haal nu je Paspartoe
Paspartoe is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je koopt je
Paspartoe bij Muntpunt, het Brussels Ouderenplatform of in
één van de 22 gemeenschapscentra. Een Paspartoe kost
€ 5 (basisprijs) of € 2 (jonger dan 26 jaar).

Ancienne Belgique | Anima | Argos | be.brusseleir | Belvue
Museum | Beursschouwburg | BOZAR | BRONKS |
Brukselbinnenstebuiten | Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy
| Brussels Operettetheater | Brussels Ouderenplatform |
Brusselse Museumraad | Bru-West | Citizenne | CIVA Stichting |
Flagey | GC De Kriekelaar | GC De Kroon | GC De Linde | GC De
Maalbeek | GC De Markten | GC De Platoo | GC De Rinck | GC
De Vaartkapoen | GC De Zeyp | GC Den Dam | GC Elzenhof |
GC Essegem | GC Everna | GC Het Huys | GC Kontakt | GC
Nekkersdal | GC Nohva |GC Op-Weule | GC Pianofabriek | GC
Ten Noey | GC Ten Weyngaert | GC Wabo | Jeugdcentrum
Aximax | Kaaitheater | Koninklijke Vlaamse Schouwburg |
KultuurKaffee | Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe |
Kunstenfestivaldesarts | MOEV | MIMA | Muntpunt |
Muziekpublique | Passa Porta | Tempora Expo | Uitstraling
Permanente Vorming | VGC Jeugddienst | VGC Sportdienst |
Wiels | Zinnema

Paspartoe tegen kansentarief (alleen voor Brusselaars)
Heb je een beperkt inkomen en woon je in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, dan krijg je de Paspartoe gratis en
geniet je extra kortingen bij de Paspartoe-partners.
Welkomstpakket
Bij aanschaf van een Paspartoe krijg je twee punten, een
MIVB-ticket, gratis toegang tot de babysitdienst Bsit, een
gratis onlineﬁlm via UniversCiné en zes maanden Muntpuntlidmaatschap cadeau. Bovendien krijg je als Brusselaar ieder
jaar een digitale cultuurbon van € 6 voor korting op
culturele activiteiten van Paspartoe-partners.
Praktisch
Maximaal één omruilvoordeel per pashouder, tenzij anders
vermeld. Alle omruilvoordelen zijn geldig zolang de voorraad
strekt. Het is niét mogelijk om omruilvoordelen en Paspartoe
tegen kansentarief te combineren.
Privacy
Paspartoe voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Kijk op
www.paspartoebrussel.be/privacy voor meer informatie.
ALLE INFO OP WW W.PASPARTOEB

RUSSEL.BE

Vlieg geeft tips voor familieactiviteiten met kinderen tot 12 jaar.

Wil je je Nederlands oefenen en Nederlandstalige mensen leren kennen?
De activiteiten met deze taaliconen zijn zeker geschikt voor jou. Ook
als je niet Nederlandstalig bent, kan je deelnemen aan activiteiten in
het Nederlands. De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het
Nederlands
Je spreekt of begrijpt nog geen of niet zo veel
Nederlands. Toch wil je graag aan een activiteit,
workshop of cursus meedoen. Dat kan.
Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je durft
nog niet zo goed praten.
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets
vertellen. Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp
nodig.
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet weinig
inspanningen doen om de taal te begrijpen.

PASPARTOE,
DÉ VRIJETIJDSPAS
VOOR BRUSSEL

Muntpunt
Munt 6 – 1000 Brussel
ma-vrij: 10 tot 20 uur
za: 10 tot 18 uur
T 02 278 11 11
info@paspartoebrussel.be

V.U. Eric Verrept, leidend ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

