PERSBERICHT
FEESTELIJK PARCOURS

Een feestelijk weekend in Ukkel: antiek, gastronomie en muziek
Ukkel, Alsembergsesteenweg 895 en 812
Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018

Na het einde van de werken aan de Alsembergsesteenweg te hebben gevierd zoals het moet,
organiseren Sylvain Berkowitsch van Galerie Au Fil du Temps en Patrick Roth van het
Restaurant Les 2 Frères een feestelijk weekend in Ukkel op zaterdag 23 en zondag 24 juni
2018. Dit feestelijk weekend is de gelegenheid om deze handelsbuurt te dynamiseren waarvan
de activiteiten gedurende meer dan een jaar hebben geleden door diverse werken. Dit
evenement heeft de steun van de gemeente Ukkel.
Een ontspannen weekend tijdens het welke de Alsembergsesteenweg in Ukkel de plek is om
rond te snuffelen en culinaire ontdekkingen te doen, terwijl je geniet van live concerten.
Op het programma:
- een antiekbeurs met een vijftiental exposanten die plaatsvindt in Galerie Au Fil du Temps,
Alsembergsesteenweg 895, alsook op de verdieping van het restaurant Les 2 Frères, in de
Alsembergsesteenweg 812
- een wijndegustatie voorgesteld door de Vignerons d’Estézargues in het Restaurant les 2
Frères en op het terras.
- het bekende restaurant van Patrick Roth, ‘Les 2 Frères’ (www.les2freres.be) stelt voor de
gelegenheid eveneens een speciaal gastronomisch menu voor om te degusteren in haar
informeel decor of op een van de twee terrassen van het etablissement.
- de muzikale evenementen, georganiseerd door Jazz4you, animeren de terrassen van het
restaurant en de wijk.
- Een verrassingstentoonstelling: een voorstelling van modernistische, Scandinavische juwelen
(1950 – 1970).
Gratis expertises van kunstwerken in Au Fil du Temps, uitsluitend op zaterdag tussen 11 en
19u. De Heer Allan Chinn, expert in beeldhouwwerken, De Heer Stéphane Nicais van het
veilinghuis Vanderkindere, De Heer Giammarco Cappuzzo, expert in oude schilderijen, en De
Heer Sylvain Berkowitsch, expert in keramiek en Belgische sculpturen uit de 19e en 20e eeuw
zijn verantwoordelijk voor de expertise.

Praktische informatie
Adres
Ukkel, Alsembergsesteenweg 895 en 812:
Galerie Au Fil du Temps, Alsembergsesteenweg 895
Restaurant Les 2 Frères, Alsembergsesteenweg 812
Openingsuren
Zaterdag 23 juni van 11 tot 19u
Zondag 24 juni van 11 tot 18u
Contact organisatie
Sylvain Berkowitsch - Au fil du temps S.A. Art Gallery
Alsembergsesteenweg 895 B – 1180 Brussel
GSM +32 (0)475 26 34 87
sylvainberkowitsch@gmail.com
www.artgalleryaufildutemps.com
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