HET ATOMIUM BESTAAT 60 JAAR. EEN REDEN OM FEEST TE VIEREN

Naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag pakt het Atomium
vanaf maart 2018 uit met diverse activiteiten,
tentoonstellingen, evenementen en producten, om zo dé
symbolische plek van Brussel en België te blijven.
De activiteiten die voor dit jaar zijn voorzien, beginnen op 23,
24 en 25 maart 2018 met een groot feestweekend dat de
verjaardag in de kijker zet. Bij deze gelegenheid zal het Atomium
een gloednieuw stripverhaal voorstellen, "Glimlach 58", van de
hand van Patrick Weber en Baudouin Deville, twee fans van de
fifties en van Expo 58.
Naast drie tentoonstellingen in het Atomium en in het ADAM – Brussels Design Museum,
voorgesteld onder de gemeenschappelijke noemer Galaxy 58, staan gedurende het hele jaar
tal van evenementen op het programma: rockfestival, vuurwerk tijdens de zomer en grote
vintagebrocante... Er staan voor de gelegenheid ook limited editions op het programma,
waaronder een horloge van MeisterSinger of een speciaal bier van de brouwerij van Flobecq,
Flo58. Een uitzonderlijk concert van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie zal het
feestgebeuren afsluiten in de herfst van 2018.
Tal van tentoonstellingen en speelse activiteiten

Aan de vooravond van de Golden Sixties was Expo 58 het eerste internationale gebeuren sinds het eind
van de Tweede Wereldoorlog. De teruggevonden vrede, het humanisme en de moderniteit worden
gevierd in Expo 58, dat grote indruk maakt en sindsdien tot het collectief geheugen van de Belgen
behoort.
Drie tentoonstellingen in het Atomium en in het ADAM - Brussels Design Museum onder een
gemeenschappelijke noemer: GALAXY 58
Er worden drie tentoonstellingen opgezet door ATOMIUM-EXPO om de 60 jaar binnen onze muren te
vieren!
People of 58 / Atomium : 23.03.18>2019
Via tal van meestal onuitgegeven foto's en filmbeelden van toen – zonder het kostuum van de
beroemde Fair Hostessen te vergeten – zoomt deze tentoonstelling in het Atomium vooral in op de
mensen die Expo 58 hebben bezocht en op de manier waarop ze het evenement hebben beleefd.

Graphic 58 / ADAM – Brussels Design Museum : 23.03.18>2019
Het vernieuwende grafisch universum van Expo 58 is veel mensen bijgebleven. Het Brusselse
designmuseum neemt bij deze gelegenheid de vormen, kleuren en texturen die dat universum
kenmerkten onder de loep en gaat na op welke manier deze elementen een belangrijk effect sorteerden
in 1958, vooral op het vlak van design.

Podium 58 / ADAM – Brussels Design Museum : 23.03.2018>2019
Deze tentoonstelling, opgezet in samenwerking met het Mode- en Kantmuseum van Brussel, toont hoe
de bezoekers, op de drempel van de Swinging Sixties, in een wereld in volle verandering, op hun
paasbest rondwandelden op Expo 58.
Een tentoonstelling voor onze blauwe vrienden die ook 60 worden
Het Atomium en de Smurfen werden in hetzelfde jaar geboren en hebben dus samen iets te vieren. De
Smurfen worden als buren verwelkomd en vormen het onderwerp van een belangrijke tentoonstelling
in een van de Heizelpaleizen. Speciaal voor de gelegenheid vindt er ook een speelse
openluchttentoonstelling plaats tussen het Atomium en Paleis 5!
Het Atomium en de Smurfententoonstelling bieden samen een gecombineerd ticket aan tegen een
verlaagde prijs voor de talrijke gezinnen die beide willen bezoeken.
Deze tentoonstellingen openen ter gelegenheid van een uitzonderlijk en onvergetelijk
verjaardagsweekend. Naast de vernissage van GALAXY 58 (23/3) zal in het Atomium, dankzij de Stichting
Atomium, een uniek concert plaatsvinden van Musica Mundi (24/3), en voor het jeugdiger publiek een
feestelijk evenement op zondag 25 maart in de namiddag.
Een officieel stripverhaal voor de 60ste verjaardag
Glimlach 58 wordt het officiële stripverhaal van 60 jaar Atomium.
Een geopolitieke thriller in het hart van de Wereldtentoonstelling van 1958!
De tekenaar Baudouin Deville is gepassioneerd door de reconstructie van de typische sferen van het
Brusselse leven.
Het stripverhaal werd geschreven door de geschiedkundige Patrick Weber en het avontuur is een
perfect gedocumenteerde fictie.
Een openluchttentoonstelling, tussen het Atomium en Paleis 5, zal hulde brengen aan het werk van de
kunstenaars.
Het stripverhaal verschijnt in maart 2018.
De tentoonstelling vindt plaats van eind maart tot september 2018.
Een Atomiumuurwerk van MeisterSinger
De beroemde firma MeisterSinger brengt in 2018 een uurwerk uit dat hulde brengt aan de 60 jaar van
het meest Belgische van alle gebouwen. Verzamelaars zullen hun hart kunnen ophalen aan deze speciale
editie, met een beperkte oplage van 60 exemplaren.
Het bier FLO 58 maakt zijn comeback ter gelegenheid van 60 jaar Atomium
De brouwerij van Flobecq die in 58 een bier produceerde voor de Expo brengt dit uitzonderlijke
brouwsel opnieuw uit, een vintage cuvée die ontdekt kan worden op de dag van de persconferentie. De
producent GL Brewing Consulting zal de kwaliteiten van dit Waals product voorstellen.
Be WELCOME
De welkomstsculptuur aan de ingang van het Atomium, het beroemde Be WELCOME, zal speciaal
worden aangekleed om haar mooie buurvrouw met de negen bollen waardig te vieren.

Te gast voor de diamanten bruiloft
Het Atomium heeft contact opgenomen met alle gemeenten van België om de koppels uit te nodigen
die 60 jaar getrouwd zijn. Een speciale week zal aan hen worden gewijd. Ze zullen het Brusselse
gebouw en het ADAM - Brussels Design Museum gratis kunnen bezoeken. De bezoeken,
georganiseerd in overleg met de gemeenten, zullen plaatsvinden op 17, 18, 19 en 20 april.
Vuurwerk
Het Atomium zal zijn deuren openen voor 5 uitzonderlijke nocturnes op vrijdagavond, wanneer het
vuurwerk van Laken plaatsvindt op de Heizelvlakte.
De precieze data zullen later worden meegedeeld.
En bij wijze van grandioos slotstuk vindt het eindejaarsvuurwerk dit jaar opnieuw plaats aan het
Atomium, waarmee ons verjaardagsjaar wordt afgesloten.
Brocante 58
De vzw REGAL organiseert samen met het Atomium een grote brocante in het kader van de 60ste
verjaardag! Meer dan 120 stands van verzamelaars zullen diverse objecten, souvenirs en vintagestukken
aanbieden. Met speciale activiteiten voor kinderen, een terras, en een 1958-sfeer om met het gezin
rond te snuffelen in dit stuk collectieve geheugen.
Datum: 28 en 29 april 2018.
Rock around the Atomium special 60th Birthday
Aanstaande 5 en 6 mei zal ook het festival Rock around the Atomium #4 60 jaar Atomium vieren met
een speciaal programma met rockabilly en rock-'n-roll uit de jaren 50. Twaalf internationale concerten
op twee dagen, met een vintagemarkt, en de mooiste auto's en moto's uit deze tijd! Het festival Rock
around the Atomium wordt georganiseerd in samenwerking met de vzw Brock'Xelles events, de stad
Brussel, het Atomium en Classic 21. Het hele evenement is gratis toegankelijk! De perfecte gelegenheid
om een gloeiend weekend vol prille rock te beleven en zich onder te dompelen in de sfeer van Expo 58
aan de voet van het Belgische gebouw par excellence!
60 jaar autogeschiedenis aan de voet van het Atomium
In oktober (datum te bepalen) wordt aan de voet van het Atomium een parade van oldtimers
verwelkomd – een feest voor de liefhebbers van oude auto's en moto's.
Zomerse activiteiten

CouCou bar, dance en onthaal van toeristen
Tijdens de hele zomervakantie vindt de beroemde CouCou bar zijn plaats terug op de esplanade van het
Atomium. Onze medewerkers zullen de toeristen zo goed mogelijk informeren over de activiteiten die
zijn voorzien op de Heizelvlakte en in de hele stad.
Uitzonderlijke evenementen met dance music en circuskunsten, met inbegrip van een slack line, zullen
vooral worden georganiseerd op 20 en 21 juli, en op 14 en 15 augustus.

Electro dance
In september vindt een avond van Deep in House plaats op de Atomiumsquare. Verscheidene podia zijn
voorzien voor 7 en 8 september.

Distinguished Gentlemans Ride
Op 30 september ontvangt het Atomium gentlemanmotorrijders die in een "gedistingeerde" outfit
rondrijden om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek.
Inschrijvingen via www.gentlemansride.com
Een uitzonderlijk slotconcert
Ook het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie viert zijn 60ste verjaardag. In oktober wordt in de
Prigoginebol een uitzonderlijk concert gegeven door het beroemde kamerorkest dat stukken zal
brengen uit de jaren van Expo 58 en het Atomium.

Design Flea Market (September/oktober)
In de herfst wordt het ADAM – Brussels Design Museum « the place to be » voor alle liefhebbers en
verzamelaars van design. Het wordt een uitgelezen gelegenheid om prachtige designobjecten te vinden
tijdens een uitzonderlijke markt die zal plaatsvinden in het Brusselse designmuseum.

Lunch aan 60€ ter gelegenheid van 60 jaar Atomium

Het restaurant van het Atomium biedt van april tot december een uitzonderlijke lunch van 3 gangen
aan voor 60€ naar aanleiding van 60 jaar Atomium. De gelegenheid om Belgische producten, schotels
en wijnen te ontdekken.
Wie dit menu reserveert (via www.atomiumrestaurant.be) krijgt een bezoek aan het Atomium
aangeboden.
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