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LETTERENHUIS

Het geheugen van de Vlaamse literatuur

Wat is het Letterenhuis?
Het Letterenhuis is een archief en museum voor de Vlaamse
letterkunde in Antwerpen. Het archief bevat brieven,
handschriften, foto`s, affiches, tekeningen en andere
documenten. In het museum is er een permanente
tentoonstelling te zien over de 200 jaar van de Vlaamse
literatuur. Het museum organiseert ook verschillende tijdelijke
tentoonstellingen.

Rondleiding door het Letterenhuis
De rondleiding begint in de negentiende eeuw met Hendrik Conscience,
die als eerste in Vlaanderen in het Nederlands schreef. In chronologische
volgorde ga je verder door het museum en ontmoet je andere belangrijke
schrijvers en dichters zoals Guido Gezelle, Paul van Ostaijen, Willem
Elsschot, Hugo Claus, Louis Paul Boon. De rondleiding geeft je een goed
overzicht van de tweehonderd jaar Vlaamse literatuur en brengt deze tot
leven met behulp van verschillende documenten.

De Antwerp Museum App
Alle musea in Antwerpen zijn hier te vinden, natuurlijk ook het
Letterenhuis. De app biedt je boeiende rondleidingen door de
musea met veel exclusieve informatie in vier talen. Het
Letterenhuis heeft al één rondleiding beschikbaar in het Engels
en is nu een nieuwe rondleiding aan het creëren die vooral
bedoeld is voor buitenlanders en mensen die niet zo veel kennis
hebben over de Vlaamse literatuur. Tijdens onze stage hebben
we daarmee geholpen.

Je kan de app gratis downloaden in de App Store of Google Play.

Bekijk ook de volgende website voor meer informatie:
www.antwerpmuseumapp.be

Letterenhuis in de nabije toekomst
In 2018 is de tiende sterfdatum van één van de bekendste Vlaamse
schrijvers, Hugo Claus. Daarom zal het Letterenhuis een tentoonstelling
organiseren met focus op Hugo Claus.
Als je volgend jaar tussen maart en juni in Antwerpen verblijft, neem dan
een beetje tijd om deze bijzondere tentoonstelling te bezoeken.

Wil je meer over het Letterenhuis weten en op de hoogte blijven?

Like het Letterenhuis op Facebook: 
https://www.facebook.com/Letterenhuis/

Dan bekijk deze website: http://www.letterenhuis.be/nl

En volg het op Instagram: 
https://www.instagram.com/letterenhuis

Het museum bevindt zich op het volgende adres:
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen

Openingstijden: 10:00 – 17:00
Gesloten op: Maandag, Vrijdag en Zondag
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