PERSBERICHT
Metamorfose van een toeristische en culturele bezienswaardigheid.
Voortaan beschikt Source O Rama over twee nieuwe culturele ruimtes
speciaal uitgedacht voor kinderen.
Waterhouse en Arthouse

Source O Rama en zijn waterparcours werden officieel geopend in 2005.
Na 12 jaar bestaan wenst de VVV van Chaudfontaine zijn aantrekkingskracht aan te wakkeren met een
geoptimaliseerde scenografie van zijn watercircuit en zijn ruimte voor 20e eeuwse kunst besteed aan kinderen en
families.
Dit uitvoerig project ontstond dankzij:
• subsidies: commissariaat-generaal toerisme en Provincie Luik
• privé bijdragen: Nationale Loterij, Belfius, Coca-cola, Mithra en CILE.
Publieksopening, 6 juli 2018.

Meer dan 100.000 personen bezochten de voorbije jaren het waterontdekkingscentrum « Source O Rama ».
Tegenwoordig wordt dit gerenoveerde waterparcours, Waterhouse genoemd, nog dynamischer en speelser.
De vloeistof, waardevol maar onvoldoende bekend blijft de rode draad van deze boeiende tentoonstelling. Tijdens
de rondleiding beantwoordt Waterhouse al uw vragen over het watercyclus, wolken, onweer, de vorming van
grondwaterstromen, het grondwater, de hoeveelheid water op aarde, in ons lichaam en de samenstelling van een
watermolecule.
Eveneens, is de waterbevoorrading onuitputtelijk? Hoe zit het met de verspreiding van water over de continenten en
de bevolking? Welke hoeveelheid en hoe verbruiken we het? Welke waterverontreinigers bestaan er?...
We onderrichten ook de oorsprong en weldaad van het water van Chaudfontaine!
Uiteindelijk beleeft u het 60 jarige traject van een waterdruppel vanuit de wolken tot de fles dankzij onze
buitengewone 4D simulator.

Arthouse heeft als doel de bewustmaking van het publiek, families en kinderen voor moderne kunst met een
permanente tentoonstelling van originele kunstwerken van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw. Deze
kunstwerken werden ondertekend door de invloedrijkste Meesters van de 20e eeuw: Toulouse-Lautrec, Degas,
Picasso, Matisse, Warhol, César, Chagall, Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali…
Arthouse verzamelt op dezelfde plaats en in een bezoek de belangrijkste stromen van moderne kunst: van
impressionisme tot Pop Art van Andy Warhol, alsnog surrealisme en abstracte kunst.
Privé kunstlief hebbers hebben hun kunstwerken langdurig aan de VVV toevertrouwd.
Arthouse wil vooral de nieuwsgierigheid voor kunstgeschiedenis bij kinderen opwekken dankzij ateliers en leerzame
rondleidingen.
Wat is moderne kunst? Waar dient het voor? Is kunst mooi? Waarom is het voor sommigen zo belangrijk? Is het
moeilijk kunstenaar te worden?
De doelstelling van Arthouse is de belangstelling voor moderne kunst met de meesten delen. Het is het resultaat van
een hartelijke ontmoeting tussen de waarnemende burgemeester Laurent Burton en Jean-Christophe Hubert,
kunsthistoricus en commissaris van een groot aantal tentoonstellingen.
Jean-Christophe Hubert realiseerde en voerde de scenografie.
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Marc CHAGALL, Paris, lithographie, Paris, Derrière le Miroir, n°246 @ Succession Marc Chagall / SABAM Belgium 2018
Salvador Dali, La Divine Comédie, 1959-1961, gravure sur bois © Salvador Dalí, Fondation Gala-Salvador Dalí / SABAM Belgium 2018
Andy Warhol, Marilyn Monroe, Sunday B. Monring, sérigraphie © The Andy Warhol Foundation for Visual Arts / SABAM Belgium
2018
Henri MATISSE, Nu bleu, lithographie d’après le découpage, 1951, Verve, n°35-36, 1958 @ Succession Henri Matisse / SABAM
Belgium 2018
Pablo Picasso, Tête d’homme au maillot, 19-8-1964, aquatint – aquatinte, imprimeur Atelier Piero Crommelynck © Succession
Picasso / SABAM Belgium 2018

PRIJSLIJST : WATER HOUSE / ART HOUSE

Gecombineerd
Individueel

3-6 jaar
6-12 jaar
Student/Senior/Mindervalide
Volwassene
Familie (2+2)

Groep met gids
(min 20)

3-12 jaar (zonder atelier)
3-12 jaar (met atelier)
Student
Volwassene
Senior/Mindervalide
Extra gids verplicht

2€
7€
8€
10 €
25 €

6€
8,50 €
6€
8,50 €
7,50 €

2€
7€
8€
10 €
25 €

3€
12 €
14 €
18 €
45 €

7€
5€
6,50 €
5,50 €
70 €

13 €
9€
13 €
12 €

Opening 6 juillet 2018
Van maandag t/m vrijdag van 9u 17u
Zaterdag, zondag en feestdagen van 11u tot 17u
Tijdens schoolvakanties elke dag van 10u tot 18u
B-Excursies vanaf september

Adres : Avenue des Thermes, 78bis – 4050 Chaudfontaine
Tél : +32 (0)4 364.20.20
www.sourceorama.com - info@sourceorama.com

Perscontact :
-

Cabinet du Bourgmestre : 04/361.55.31
Christine Magnette : 04/364.20.22
Jean-Christophe Hubert : 0476/75.32.91

Persbericht van 28 juni 2018
Persrelatie : François-Xavier Remion - 0475/90.89.76 - fx@actionetcommunication.be

