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INTRODUCTIE De Prijs Jonge Kunstenaars van het Parlement van de Federatie 
Wallonië-Brussel beloont elk jaar een kunstenaar, jonger dan 40 jaar en 
die een band heeft met de Franstalige Gemeenschap van België, op het 
gebied van de plastische kunsten. Deze prijs wordt jaarlijks beurtelings 
uitgereikt in de volgende disciplines: design, beeldhouwkunst en 
installatie, schilder- en tekenkunst, fotografie, drukwerk en digitale 
kunsten. De editie 2020 was gewijd aan design.

Dit jaar heeft de jury besloten het werk van Studio BISKT te belonen. Hun 
benadering van keramiek verkent verschillende technieken en probeert 
de grenzen ervan te overschrijden. Deze aanpak stelt hen in staat 
onverwachte innovaties te ontwikkelen, zowel wat de vormen als wat de 
functionaliteit van het materiaal betreft (de zitting van de Balik bank is 
heel verrassend).

Bovendien werd hun ambitie om persoonlijke werktuigen te ontwikkelen, 
aangepast aan de plaatselijke en stedelijke productie, door de jury 
geprezen om hun politieke en duurzame dimensie: de «makers» 
eigenen zich het produktiemiddel opnieuw toe en integreren een 
meer menselijke dimensie van de industrie in de stedelijke centra. 
Het onderzoek van Studio BISKT, radicaal en coherent, getuigt van de 
maturiteit en de creatieve onafhankelijkheid van de oprichters, Charlotte 
Gigan en Martin Duchêne.

Het CID - centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu is verheugd 
de tentoonstelling van de vier finalisten van de Prijs Jonge Kunstenaars 
2020 te ontvangen. Materia brengt de zeer persoonlijke werken van 
Emma Cogné, PaulinePlusLuis, Studio BISKT en Studio Plastique samen 
rond hun eigenzinnige, vaak afwijkende benadering van een gegeven 
materiaal. Emma Cogné richt zich op de relatie van textiel met 
het gegeven van onze geïndustrialiseerde landschappen via 
het heraanwenden van industriële materialen door middel van 
ambachtelijke technieken. PaulinePlusLuis produceren objecten, met 
name verlichting, waarbij het licht zelf het belangrijkste materiaal van 
hun creaties is. Studio BISKT ontwikkelt projecten op de grens van kunst 
en design, die het resultaat zijn van hybridisaties tussen industriële 
processen en manuele know-how, in het bijzonder keramiek. Studio 
Plastique onderzoekt maatschappelijke vraagstukken aan de hand 
van een rigoureuze methode die leidt tot omgevingen of objecten 
die scenario’s openen voor een meer wenselijke toekomst. Voor deze 
tentoonstelling zullen zij hun onderzoek naar het recycleren van 
silicaathoudende afvalmaterialen en de transformatie daarvan in 
nieuwe glasobjecten verder ontwikkelen.

De samenwerking, op het kruispunt van kunst en design, van Charlotte 
Gigan (1989, Parijs) en Martin Duchêne (1990, België) wordt gekenmerkt 
door de dualiteit en het contrast dat hen bindt. Het is een duaal 
universum waarin de ideeën ontstaan uit de vermenging van industriële 
procédés en manuele vaardigheden. Charlotte en Martin zijn vooral 
geïnteresseerd in de manier waarop voorwerpen tot stand komen. De 
vele experimenten resulteren in het verschijnen van nieuwe vormen en 
functies die hun inspiratie putten in het architecturale en industriële 
veld.

«Aarde is een zogenaamd ‘levend materiaal’ dat naargelang de 
vochtigheidsgraad bij elkaar blijft of verbrokkelt. Vuur bestendigt het. 
Van alle materialen die de mens handmatig bewerkt, biedt aarde 
ongetwijfeld de meeste technische en formele mogelijkheden. 

Over het algemeen willen we af van het imago van klassieke 
tegelbedrijven. We willen de context van keramiek verbreden en eraan 
herinneren dat aarde in de eerste plaats een stevig en duurzaam 
bouwmateriaal is. Momenteel staat extrusie in ons werk centraal. Zo 
kunnen we creativiteit, techniciteit en productiecapaciteit met elkaar 
combineren. De techniek heeft ons bewust gemaakt van hoe bepalend 
het productieproces voor onze creativiteit is. Tools beheersen is niet 
alleen in het kader van de productie een troef, maar laat ook ruimte 
voor experimenten waarbij mogelijkheden worden overstegen of het 
gebruik een nieuwe invulling krijgt. Hoewel we nauwelijks afstand van 
ons werk kunnen nemen, zien we nu al bepaalde gelijkenissen tussen 
onze verschillende projecten, met name wat de uitwerking betreft. We 
merken dat onze producten vaak (of zelfs altijd) zijn samengesteld uit 
terugkerende aparte elementen, modules. Die modulariteit verleent elk 
van onze projecten een toevallig en uniek karakter, ondanks het feit dat 
ze kleinschalig werden geproduceerd.

Ons werk balanceert tussen kunst en design, tussen industriële 
processen en ambachtelijke knowhow. De non-esthetiek van industriële 
processen ligt ons na aan het hart. We besteden bijzondere aandacht 
aan de manier waarop objecten worden gecreëerd. 
Talloze experimenten laten nieuwe vormen en 
toepassingen ontstaan, geïnspireerd op 
architectuur en industrie.

STUDIO BISKT
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We reproduceren ambachtelijk wat op industriële schaal bestaat. 
Daardoor kunnen we productiecapaciteit op een kleine oppervlakte 
realiseren, en dat maakt ons autonomer en weerbaarder (zeker in 
deze bijzondere periode). Daardoor kunnen we ook experimenteren, 
een bepaalde techniek of tool innoveren door ze bij te spijkeren en de 
hoofdtoepassing een andere invulling te geven (dat kan de industrie 
niet, door een gebrek aan flexibiliteit). We willen die productiecapaciteit 
op lange termijn aanhouden, omdat we het terughalen van 
productiecapaciteit naar de stad en lokale productie zo belangrijk 
vinden.»

EMMA COGNÉ Emma Cogné is een Franse ontwerpster die woont en werkt in Frankrijk 
en België, waar ze een master in textielontwerp behaalde aan La 
Cambre in Brussel. Haar werkproces is gebaseerd op de herontdekking 
en herbestemming van specifieke materialen, waarbij ze hun intrinsieke 
waarde naar voorbrengt. Zo is het medium textiel voor haar een middel 
om de zintuigelijke kwaliteiten van de ruimte uit te breiden en om 
tegelijkertijd de persoonlijke ervaring van de gebruiker voorrang te 
geven. Door de lagen en structuren van onze huizen bloot te leggen, 
onthult zij bijzondere aspecten van materiaal en kleur in een poging 
om de mens opnieuw te verbinden met zijn bouwomgeving. Ze creëert 
textielmeubilair dat overgangen vormt tussen binnen en buiten en zo 
nieuwe perspectieven en esthetische materialisaties van de ruimte 
opent. Geleid door het verlangen om dingen te maken, richten haar 
recente samenwerkingsprojecten zich op de stedelijke en contextuele 
problematieken van de locaties waar ze worden uitgevoerd. Deze 
veldpraktijk, die centraal staat in haar huidige onderzoek, brengt een 
permanente dialoog tot stand tussen kunst, ambacht en architectuur.

Hoe zou je de eigenschappen van je materiaal beschrijven? 
Voor mij gaat het echt wel om een materiaal: ICTA-buizen uit 
polypropyleen, een van de meest gebruikte kunststoffen ter wereld. 
Ze zijn 100 % recycleerbaar en kunnen verschillende keren worden 
hergebruikt vóór ze definitief worden verbrand om energie te genereren. 
Plastic ICTA-buizen worden in de bouwsector specifiek gebruikt om de 
kabels van elektrische installaties te beschermen. De profilering maakt 
ze bestand tegen schokken, onweer en extreme temperaturen. 

Op welke manier is je werkwijze vernieuwend?
Ik maak materiaal zichtbaar dat meestal op knooppunten in onze 
woningen verstopt zit. Uitgaand van de vorm en de eigenschappen, 
worden de plastic buizen eerst versneden en dan manueel weer 
aan elkaar gezet via een artisanale techniek voor het verweven van 
parels. Dankzij die techniek, kan ik variëren in ritme, kleur en dikte. Na 
de assemblage blijft elke buis intact, zodat ze ook weer kan worden 
losgemaakt en hergebruikt. Uit dat experiment is Turborama ontstaan: 
een wand in textiel die er als een gordijn uitziet en die zowel binnen 
als buiten kan worden gebruikt als ruimtelijk scheidingselement of 
filterscherm.  De buizen die in muren verborgen zitten, worden zo zélf 
een wand. Zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van dit engineering 
object dat tijdens bouwprojecten en renovaties wordt gebruikt, verhoogt 
de assemblage de esthetische en functionele waarde. Turborama biedt 
een alternatief voor de consumptie van industriële standaardmaterialen 
en maakt heel wat variaties en persoonlijke toepassingen mogelijk. Het 
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resultaat stelt vragen bij de scheiding tussen binnen- en buitenruimte, 
het verborgen karakter van wat we zien en de manier waarop we onze 
behoefte aan intimiteit invullen.

Binnen welke context(en) ben je actief? 
Bij mijn werk draait het om de inrichting van gemeenschappelijke 
ruimtes, multifunctionele vertrekken, tijdelijke (en soms ongebruikte) 
zones. Ik maak ze gezelliger en baken ze af, zonder ze af te sluiten. Ik 
maak gebruik van assemblage, rehabilitatie, zelfbouw en hergebruik 
van materialen. In het licht van de globalisering en de steeds snellere 
technologische evolutie opteert mijn werk ook voor het behoud en de 
opwaardering van artisanale knowhow. Textiel is voor mij een medium 
om mijn verhaal te vertellen. 

Hoe zal je werk in de toekomst evolueren? 
Ik zou mijn textielproducten op grotere schaal willen ontwikkelen en 
samenwerken met architecten en ontwerpers om ruimtes in de stad 
in te richten of de enscenering van theaterproducties te verzorgen. 
Ik wil onderzoek doen en experimenteren om textiel in verschillende 
contexten uit te proberen  en technische oplossingen te bedenken. Zo 
wil ik ook meer voeling krijgen met de ruimte.

Wat zijn je belangrijkste bronnen van inspiratie? 
Ik voel me aangetrokken tot alles wat op straat gebeurt en de openbare 
ruimte, door bouwwerven waar alles wordt gestript en weer wordt 
ingevuld. Ik put vaak inspiratie uit volkskunst, uit zelfgemaakte en 
rudimentaire installaties en uit zogenaamd ‘inheemse’ gewoonten. Die 
getuigen immers van de relatie tussen het individu en de onmiddellijke 
omgeving. Ik ontdek graag een vorm van weerstand in de objecten die 
uit noodzaak ontstaan en die nood aangrijpen om bezit te nemen van 
de ruimte en datgene wat we als individuen opbouwen.

Welke rol spelen kleuren in je werk?
Kleur is inherent aan het materiaal dat ik gebruik en verduidelijkt 
vaak het gebruik ervan. Ik wil bewust afstand nemen van bepaalde 
toepassingen en het grillig karakter van het materiaal tonen, ondanks 
de schijnbare eenvoud en banaliteit. Kleur laat me toe optische 
effecten te creëren die vanop grote afstand opvallen en de gebruiker 
kunnen misleiden. Die strategie hanteer ik vaak in soms didactische, 
analytische tekeningen op basis waarvan ik de technieken die me 
interesseren leer beheersen en revaloriseren. 

PAULINEPLUSLUIS PaulinePlusLuis is een in Brussel gevestigde designstudio, opgericht 
door Pauline Capdo, geboren in 1992 in Bayonne, en Luis Bellenger, 
geboren in 1987 in Parijs. Samen ontwikkelen zij projecten voor 
verlichting, objecten en meubilair in samenwerking met fabrikanten. 

Hun werk wordt gedreven door de wens om de verbeelding te prikkelen 
door middel van eenvoudige en poëtische voorwerpen. Zij laten zich 
inspireren door elementen die tot de collectieve verbeelding behoren 
om herkenbare vormen te ontwerpen. Door deze aanpak wekken hun 
voorwerpen een gevoel van déjà-vu en roepen ze verhalen op.

Pauline en Luis gebruiken verschillende materialen en spelen met het 
maakproces om hun ideeën te materialiseren. Zij besteden bijzondere 
aandacht aan de details van de vervaardiging en de behandeling van 
het materiaal. Hun wens is voorwerpen te creëren voor het dagelijks 
leven, leesbaar en toegankelijk, waarin functionaliteit en poëzie 
essentieel zij

«Wij schatten het verhaal achter een object net zo hoog in als de functie 
ervan. Licht is voor ons een element dat beide dimensies met elkaar 
verbindt. 

Onze projecten komen op verschillende manieren tot stand. Soms 
vertrekken we vanuit  een concreet idee, een verhaal dat we willen 
vertellen of een inspiratie die we vorm willen geven en die het object als 
vanzelf doet ontstaan. Op andere momenten vertrekken we vanuit het 
licht. We willen de vluchtige natuurverschijnselen vatten die licht elke 
dag creëert. Een zonnestraal die door een glas op tafel wordt gebroken. 
Of die reflecteert in een spiegel en schaduwen op de muur werpt. De 
oranje gloed in de kamer bij zonsondergang als het avondlicht door de 
ramen valt. De poëzie van dergelijke alledaagse momenten is een bron 
van inspiratie. Licht bepaalt het ritme van onze dagen en zorgt voor een 
schouwspel dat zo ‘gewoon’ kan lijken dat we er niet altijd bij stil staan. 
We laten ons door die ‘lichtmomenten’ inspireren om ze in objecten 
om te zetten. We kiezen dan de beste artificiële vorm van licht om die 
momenten weer op te wekken en experimenteren met licht als materie.

Licht was nog nooit in zo veel vormen beschikbaar. Er zijn lichtstrips, 
lampen, diodes… Licht is flexibel, strak, krachtig, zacht… Voor ons is het 
een onuitputtelijk materiaal. 
We verkennen de verschillende componenten van licht via onze 
objecten: weerkaatsingen, projecties, schaduwen, kleuren…  
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Die ongrijpbare materie wordt voor iedereen tastbaar in technisch 
hoogstaande componenten. 
In een armatuur komt licht tot uiting via de daarin verwerkte materialen, 
die het licht verspreiden, reflecteren, zeven… 
Die aanpak leidt tot innoverend onderzoek, zowel op technisch niveau 
als wat de vorm en het gebruik betreft.»

Theresa Bastek en Archibald Godts richtten Studio Plastique in 2017 
op in Brussel na hun studies aan de Design Academy Eindhoven. 
Hun werk combineert fantasierijke scenario’s en kritische reflecties 
met diepgaand onderzoek naar complexe toeleveringsketens van 
materiaal en naar technologische infrastructuren. Het verlegt zo de 
grenzen van wat design beoogt te bereiken. Studio Plastique bouwt 
samenwerkingsnetwerken uit rond belangrijke thema’s voor de 
hedendaagse samenleving, waarbij de rol van de ontwerper strategisch 
wordt gepositioneerd in een zich ontwikkelend landschap van industrie, 
cultuur en menselijke ervaring.

Het werk van Plastique heeft internationale erkenning  
gekregen en hun werk is getoond in het Design Museum Gent, Design 
Museum Holon, Van Abbe Museum Eindhoven, evenals op internationale 
beurzen en platforms. Ze ontvingen onlangs de Henry van de Velde 
Young Talent Gold Award in België en de SYN Award in Duitsland.

Hoe zou je de eigenschappen van je materiaal beschrijven? 
Onvoorspelbaar, kleurrijk, half doorschijnend, getextureerd, vloeibaar en 
stevig, warm en koud, waterdicht, zacht en grillig, uniek, reflecterend, 
inert, omhullend 

Op welke manier is je werkwijze vernieuwend?
De afvalstroom van glas afkomstig van elektrische en elektronische 
huishoudtoestellen werd niet eerder onderzocht. Dat is het gevolg van 
verschillende factoren. Zo is de grondstof zand waaruit nieuw glas 
wordt gemaakt te goedkoop om materialen uit de secundaire cyclus toe 
te laten. Bovendien vereist de massaproductie van glas traditioneel een 
homogeen resultaat dat kan worden gestandaardiseerd. In het kader 
van die afvalstroom is zoiets niet mogelijk.
En toch schuilt daarin de echte waarde van het materiaal. Het creëert 
unieke objecten: elke productiebatch en zelfs elke vaas verschilt (min 
of meer) van de volgende. In grote lijnen wordt er per jaar zowat 55 
miljoen ton e-waste geproduceerd, goed voor ongeveer 9 miljoen ton 
glasresten die momenteel niet worden hergebruikt. Bij Common Sands 
sluiten we contracten af met recyclagebedrijven, ambachtslui en lokale 
ondernemingen om de grondstoffen vlakbij te lokaliseren en ze te 
verwerken in bestaande én nieuwe toevoerketens. 
Op basis van lokale tradities en technieken voor glasproductie slaagt 
Commond Sands erin prachtige objecten met menselijke, ecologische 
en economische waarde te vervaardigen.

STUDIO PLASTIQUE
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WORKSHOP Textile construction 
Workshop on September 19, 2021 van 13 uur to 17 uur

In het kader van de tentoonstelling Materia zal Emma Cogné, 
textielontwerpster die door de Fédération Wallonie Bruxelles werd 
bekroond voor de editie 2020 van de Prijs Jonge Kunstenaars, een 
workshop voor volwassenen leiden. 

In deze workshop zal zij een benadering van ruimte en volume 
voorstellen door middel van een inleiding tot 3-dimensionale 
weeftechnieken gebaseerd op de elementaire vorm van de buis.
De deelnemers worden uitgenodigd om collectief geweven structuren 
en modules te bouwen door het principe zelf van assemblage en het 
potentiële hergebruik van materialen uit de bouwwereld in vraag te 
stellen.

Tarief: 15 €

Reserveren noodzakelijk op +32 (0)65 61 39 02 of 
reservations@grand-hornu.be

Binnen welke context(en) ben je actief?
Common Sands wil iets doen aan problematisch consumptiegedrag 
door te wijzen op de absurditeit van toevoerketens wereldwijd en tegelijk 
omzichtig met grondstoffen om te springen. 
De consumptieparadigma’s worden in vraag gesteld door het herstellen 
van de relatie tussen grondstoffen en productie. Dat doen we door het 
graveren van glas, waarvoor we gedetailleerd labellen. We zijn ervan 
overtuigd dat consumenten al te lang niet werden betrokken bij de 
geschiedenis van producten. Wie maakte ze? Wat zijn de implicaties 
voor het leefmilieu? 
Hoe kunnen we als ontwerpers op andere productieprocessen 
aansturen en aandacht hebben voor begin en einde van de 
levenscyclus van materialen in toevoerketens? 

Hoe zal je werk in de toekomst evolueren? 
We zijn van plan de productfolio van het door ons ontwikkelde materiaal 
uit te breiden en met zo veel mogelijk partners, ontwerpers, architecten 
en producenten samen te werken.

Hoe kan design de banden met de natuur op alle vlakken aanhalen, 
zodat mensen er niet alleen iets uithalen?  
Hoe kunnen we zo veel mogelijk mensen bij een product betrekken? 
Common Sands is een voorbeeld van een project waarbij zo veel 
mogelijk mensen, visies en contexten worden betrokken.  
Common Sands is tevens een voorbeeld van hoe een project respectvol 
kan omgaan met het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen binnen 
een ‘geven en nemen’ logica. Onze projecten trachten op die vragen 
veelal een antwoord te formuleren.
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ART SHUTTLE UNBREAKABLE, tentoonstelling van Hugo Meert bij Keramis. 

Art Shuttle op 4 september 2021

In het kader van de tentoonstellingen Kaspar Hamacher. Moeder Aarde 
en Materia brengt onze Art Shuttle ons naar de site van het vroegere 
keramiekproductiecentrum van Royal Boch, nu omgevormd tot een 
onderzoekscentrum voor aardewerk en vuurkunsten: Keramis

Samen zullen we dit duizend jaar oude materiaal ontdekken aan de 
hand van het werk van Hugo Meert, een Belgisch ontwerper die al 
vaak in het CID heeft geëxposeerd, in een tentoonstelling getiteld 
Onbreekbaar. Zijn techniciteit staat in dienst van zijn engagement, 
zijn humor, zijn tederheid.

Programma van de dag:

10 uur: ontvangst 
10u30:  rondleiding door de tentoonstellingen  
 Kaspar Hamacher. Moeder Aarde en Materia
12 u -13u15:  lunchpauze
13u15:  vertrek naar La Louvière
14u:  rondleiding door de tentoonstelling Onbreekbaar
16u30:  vertrek naar Grand-Hornu
17u:  aankomst in Grand-Hornu

Prijs: 20 €

Reservering verplicht vóór 27 augustus op +32 (0)65 61 39 02 of 
reservations@grand-hornu.be

Textiel in al zijn vormen in TAMAT, het museum voor tapijtweefkunst 
en textielkunsten in Doornik.

Art Shutle op 18 september 2021

Doornik is een belangrijk centrum voor wandtapijten van de 15e tot de 
18e eeuw.

De Doornikse ateliers produceerden prestigieuze historische 
wandtapijten, die vandaag de dag nog steeds in de grootste musea 
worden tentoongesteld. Sinds deze gouden eeuw heeft Doornik de 
traditie van het wandtapijt voortgezet met hedendaagse werken. Dat is 
de missie van TAMAT, dat zowel historische creaties als hedendaagse 
werken presenteert.

We ontdekken er onder meer de nieuwe tentoonstelling Dressing for 
Worship, die de pracht van het liturgisch textiel van de kathedraal van 
Doornik onthult.

We zullen dit bezoek beëindigen met een omweg naar het 
restauratieatelier.

 We zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om het Koningin 
Astridplein te ontdekken, waarvan het ontwerp en de gebouwen werden 
ontworpen door Bruno Renard, architect van de Grand-Hornu.

Programma van de dag :

9u:  Ontvangst.
9u30:  vertrek naar Doornik 
10u :  bezoek aan de Tamat-collectie en de tentoonstelling  

Dressing for Worship
12u30:  lunchpauze (mogelijkheid om Doornik te bezoeken)
14u30:  Vertrek uit Doornik
15u30:  bezoek aan de CID-tentoonstellingen Moeder Aarde en Materia

Prijs : 20 €

Reservering verplicht vóór 10 september op +32 (0)65 61 39 02 of 
reservations@grand-hornu.be
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Emma Cogné
Claireira 

© foto Jenna Duffy

Emma Cogné
Système T, Turborama

© foto Emma Cogné

PaulinePlusLuis
Venise

© foto Julien Renault
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Monsters van materie 

© foto Studio BISKT

Studio Plastique
Common Sands Vases 

© foto Studio Plastique

PARTNERS

Deze tentoonstelling is een initiatief van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel 

De vzw CID - centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu is gesubsidieerd door  
de Provincie Henegouwen.
Met de steun van Federatie Wallonië-Brussel - sectie beeldende kunsten.



CID - CENTRUM VOOR INNOVATIE EN 
DESIGN in Grand-Hornu  
Site du Grand-Hornu 
Rue Sainte-Louise 82 
B-7301 Hornu

+32 (0)65 65 21 21
info.cid@grand-hornu.be

www.cid-grand-hornu.be  
www.facebook.com/cidgrandhornu
________ 

VOORZITTER 
Fabienne Capot

DIRECTRICE  
Marie Pok 
________ 

COMMUNICATIEDIENST
Massimo Di Emidio 
+32 (0)65 61 39 11 
massimo.di_emidio@hainaut.be

PERSCONTACT
Voor het CID  
Sophie Carrée PR
foto : sophiecarree.be/press
+32 (0)2 346 05 00 
press@sophiecarree.be
www.sophiecarree.com

Voor het parlement van de  
Federatie Wallonië-Brussel 
Cécile Marquette 
Communicatiemanager
+32 (0)484 570 766 
cecile.marquette@pfwb.be 
www.pfwb.be 

OPENINGSUREN 
Dagelijks van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.
De site van Grand-Hornu is gesloten op 24, 25, 31 december en 01 januari.  

De administratieve dienst is op werkdagen bereikbaar van 8u tot 16.30u. 
________

TOEGANGSPRIJS
 — Combiticket Site van Grand-Hornu / CID / MACS: 10 €
 — Reductietarief: 2 of 6 €
 — Groepstarief (minimum 15 pers.): 6 €
 — Schoolgroepen: 2 €
 — Gratis voor kinderen onder 6 jaar
 — Gratis toegang de eerste zondag van de maand
 — Audio-gids om de historische site te ontdekken (FR / NL / DUITS / ENG / IT / SP): 3 €

Gratis geleide bezoeken voor individuele bezoekers
- van dinsdag tot zaterdag om 11u voor de historische site, om 15.30u voor de 
designtentoonstelling
- zondag om 15u voor de historische site, om 16.30u voor de designtentoonstelling 
____

RESERVATIES
Reserveren is verplicht voor rondleidingen (op afspraak) van de tentoonstellingen en/of 
de historische site (FR / NL / DUITS / ENG). 
+32 (0)65 61 39 02 
reservations@grand-hornu.be 
________

RESTAURATIE
Rizom is het zesde project van Chef Sang Hoon Degeimbre.
Dit restaurant, gelegen in het hart van de Grand-Hornu, biedt een keuken die 
verschillende culturen laat samensmelten. Daarnaast biedt Rizom ook een nieuwe 
fastfoodservice in de cafetaria, die onlangs werd omgebouwd door designer Benoît 
Deneufbourg. 

info@rizom-restaurant.be
www.rizom-restaurant.be
+32 (0)65 61 38 76




