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This is Belgium!
Het thema ‘België’ is tegenwoordig weer helemaal hip nu onze rode duivels
deze zomer de Belgische eer verdedigen. Deze ‘Belgium mania’ is ons bij
Autoworld ook niet ontgaan!
Niet geheel ontoevallig werd de nieuwe permanente tentoonstelling “Belgium
at Autoworld” op 23 april feestelijk geopend in aanwezigheid van VicePremier Pieter De Crem en meer dan 300 genodigden! U leest alles over
deze splinternieuwe permanente tentoonstelling gewijd aan de Belgische
automobielindustrie in deze newsletter.
Met het “Circuit des Ardennes” brengen wij u deze maand tevens een
Belgische tijdelijke expo naar aanleiding van de gekende rally die begin juli
plaatsvindt en bol staat van nostalgie.
Autoworld is ook dit jaar opnieuw partner van het jaarlijkse Spa-Classic
event, een knipoog en revival van de 24u van Francorchamps voor klassieke
wagens.
Het initiatief « Friends of Autoworld » loopt intussen op wieltjes. Heel wat
vrijwilligers hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de eerste Car
Care workshops met een schitterend resultaat : de Belgische wagens blinken
als nooit tevoren.
Er valt dus weer heel wat te ontdekken in Autoworld deze lente, het seizoen
bij uitstek om de oldtimers uit de garage te halen en ons museum een
bezoekje te brengen.

Belgium at Autoworld
Met de creatie van deze nieuwe permanente tentoonstelling
plaatst het museum zijn Belgische voertuigen in de kijker.
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de kennis die
België in de autosector heeft vergaard over een periode van
meer dan één eeuw en dit tot op vandaag.
‘Belgium at Autoworld’ verhaalt via een vijfentwintigtal
tentoongestelde voertuigen en een zeer uitgebreide
iconografie, de Belgische automobielgeschiedenis. Met
rijkelijk geïllustreerde modules belicht de expositie een hele
rist facetten: de oorsprong, de uitvinders, de industriëlen, de
ingenieurs, de ambachtslui, de designers, de circuits, de
autocoureurs, de autorenstallen, …
Alles wat van België een uitzonderlijk land maakt in de
geschiedenis van de auto, zowel gisteren als vandaag!

