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                         HORTAMUSEUM
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HOE AANSLUITEN ALS LID?

1. Stuur een mail met jouw naam, 
voornaam (eventueel naam partner), adres, 
mailadres en welk lidmaatschap je  verkiest 
(Vriend: individueel, met partner, min 35 jaar of 
Beschermvriend: individueel, met partner, min 
35 jaar) naar amvhorta47@gmail.com.

2. Schrijf jouw lidgeld over op de bankrekening 
van de Vrienden van het Hortamuseum Vzw: 
IBAN BE50 3100 3795 9018 - BIC: GEBABEBB, 
met vermelding ‘Lidgeld 2021‘.

Sponsors storten hun gift op de rekening van het  
Koning Boudewijnstichting: IBAN BE10 0000 
0000 0404 - BIC: BPOTBEB1, met de gestructu-
reerde mededeling ***016/1770/00093*** om zo 
het Fonds van de Vrienden van het Hortamuseum 
te identifiëren.

Vrienden van het Hortamuseum Vzw
Amerikaansestraat 27

1060 Brussel

amvhorta47@gmail.com 
+ 32 (0)496 23 49 10

      IK WORD VRIEND IN 2022    Gekostumeerd bal in het herenhuis Winssinger, ca 1900.



DE VRIENDEN SCHOUWMANTEL HERENHUIS AUBECQ

Het herenhuis Aubecq, een ontwerp van 
Victor Horta uit 1899, werd in 1950 gesloopt. 
De toenmalige eigenaars ontmantelden en 
verkochten het meubilair, het binnenschrijnwerk, 
de glas-in-lood, de tapijten... Een schouwmantel 
uit dit  herenhuis werd in de jaren 1980 opnieuw 
gebruikt als een haardelement in een Ukkelse 
cottage villa.

De Vrienden van het Hortamuseum hebben 
in 2019, bij de afbraak van deze Brusselse 
villa, de vermelde schouwmantel van het Aubecq 
herenhuis kunnen aankopen voor de som van 
10.000 Euro en deze gelijk gegeven aan het 
Hortamuseum. De schouwmantel zal in 2022 
opgesteld worden in de gastenkamer van het 
museum.

De Vrienden steunen bijna veertig jaar de 
collecties, de bibliotheek en de archieven van 
het Hortamuseum. Zo hebben ze de voorbije 
jaren twee door Victor Horta ontworpen stoelen, 
poken en andere haardinstrumenten alsook een 
tafel gekocht en aan het museum geschonken. 

De Vrienden stimuleren de uitgave van werken 
over Horta en zijn tijdgenoten.

De Vrienden organiseren activiteiten onder de 
vorm van lezingen, bezoeken, daguitstappen en 
reizen om het oeuvre van deze grootmeester, 
de art nouveau-architectuur en de toegepaste 
kunsten beter bekend te maken bij het publiek. 

Word Vriend

Je krijgt onbeperkte toegang tot het Hortamuseum 
en één gratis bezoek voor een genodigde. Je ont-
vangt de nieuwsbrief  ‘Circa 1900‘. Je wordt uitge-
nodigd op  lezingen en kan voor een gunstige prijs 
deelnemen aan de uitstappen en bezoeken.

Hoeveel kost het? Individueel lid: 30 Euro. Sluit jouw 
partner mee aan? Dan betaal je 45 Euro. Ben je min 
35 jaar, dan kost het je als ‘Jonge Vriend‘ slechts 15 
Euro.
 
Word BeschermVriend

Naast de gratis permanente toegang tot het  muse-
um, kan je ook driemaal een vriend,  collega of ken-
nis kosteloos uitnodigen. Je krijgt de nieuwsbrief 
‘Circa 1900‘. Je wordt uitgenodigd op de vernissa-
ges en één exclusief evenement in het Hortamuse-
um. Je ontvangt een korting van tien procent in de 
museumshop.

Hoeveel kost het? Individueel lid: 60 Euro. Sluit jouw 
partner mee aan? Dan betaal je 90 Euro. Ben je min 
35 jaar, dan betaal je eveneens 60 Euro.

Word sponsor

Zo kan je rechtstreeks bijdragen tot de aankopen 
van de Vrienden en steun je op die manier het mu-
seum.

Welk bedrag sponsor je? Vanaf 40 Euro of meer zijn 
jouw giften tot vijfenveertig procent fiscaal  aftrek-
baar.

WORD VRIEND IN 2022 


