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Europalia Arts Festival Romania 2020 

Uitstap naar Tongeren en Luik - zaterdag 15 februari 2020
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Europalia wordt in onze regio een mooie 
dubbelexpo georganiseerd: 
 
DACIA FELIX, het Gallo-Romeins museum in Tongeren gaat in op de culturele 
kruisbestuiving van zo’n 2000 jaar geleden. De Romeinen voegden toen een groot gebied 
toe aan hun al uitgebreid rijk. De nieuwe provincie heette dan DACIA. Ze ligt in wat 
vandaag Roemenië is, het thuisland van de Daciërs en de Geten. De goud- en 
zilverschatten van deze volkeren schitteren eenmalig in België. Ze verlaten uitzonderlijk de 

schatkamer van het Nationaal Museum 
van de Roemeense Geschiedenis. Maar 
ook de topstukken van de Geten, Kelten 
en Scythen trekken meer dan onze 
aandacht. Het Gallo-Romeins Museum 
belooft een fascinerende reis in de tijd.  

  
 
ROOTS, BESCHAVINGEN VAN DE 
BENEDEN-DONAU in het museum Grand 
Curtius in Luik toont ons d.m.v. 300 
belangrijke voorwerpen uit de prehistorie de 
oorsprong van onze hedendaagse wereld. 
Aardewerk, antropomorfe figuren, gouden 
sieraden en wapens van koper en brons leggen de nadruk op de revolutie van symbolen, 
die plaats vond in het neolithicum en werd voortgezet in de bronstijd. 
 

Programma 
08.15 uur: vertrek per autobus aan CCAO, Van Eycklaan 72, Maaseik 

09.15 uur: koffie/thee met gebak in Hotel du Casque, Markt 17, Tongeren 

10.00 uur: bezoek aan de tentoonstelling “Dacia Felix” in GRM met audiogids 

12.00 uur: vrije lunchpauze 

13.45 uur: vertrek naar Luik 

14.45 uur: bezoek aan de expo “Roots, beschavingen van de Beneden-Donau” in het 

museum Grand Curtius, Féronstrée 136, Luik-Centrum. Rondleiding met één 

Nederlandstalige en één Franstalige gids om 15 uur. 

17.00 uur: koffiepauze 

17.30 uur: vertrek naar Maaseik 

18.15 uur: aankomst in Maaseik 

 
Inschrijven voor 9 februari bij secretaris Jan Rutten of penningmeester Annie Metten. Prijs 
voor de leden € 44 (niet-leden € 46. Houders van een Belgische museumpas betalen € 36 
(niet-leden € 38). 
Inbegrepen: entreegelden musea, audiogids, gidsen, koffie met gebak, busreis, fooi 
chauffeur. 
Betaling graag op voorhand op rekeningnummer BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater 
Sangerskring, Capucienenstraat 10, Maaseik met vermelding Europalia Romania. 
Vergeet ook uw lidgeld van € 12,50 voor 2020 niet. Dank bij voorbaat. 
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