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Nieuwsbrief 
van het  Consulaat Generaal van België in Milaan

april 2012

Meubelbeurs : Belgische aanwezigheid : wij zijn overal !!!

…Op de Meubelbeurs in Rho-Pero
Publiek toegankelijk op zaterdag en zondag … maar tegen betaling.
Meerdere Belgische bedrijven aanwezig zoals  CASALIS (pav.16, F38),  TRIBU (pav.16, stand B31), 
LIMITED EDITION (pav. 16, stand D28),  EXTREMIS (pav. 20, stand B09), INDERA (pav. 20, stand 
E03), ROYAL BOTANIA (pav. 10, stand E19), MANUTTI (pav. 12, stand F24).

Zeker salon satellite, pav. 24, op het einde van de beurs, niet overslaan.  Toegang gratis.
De  jonge  ontwerpers  komen  er  een  uitgever  zoeken,  en  wie  weet  …  fortuin  maken.  Een stand 
Wallonie-Bruxelles Design Mode verenigt jaarlijks een tiental jonge ontwerpers. Dit jaar: Audrey Bahim, 
Emmanuel  Bauthier,  Kenny  Berghe,  Pascal  Breuker,  Jean  Baptiste  Goetgheluck,  Laure  Kasiers, 
Krizalidstudio, Radproducts, Giulia Sugranyes Foletti, Two Designers. De ontwerpers zijn aanwezig en 
geven graag uitleg over hun werk: intrigerend! 

…In de Triennale
Open tot en met zondag. Sluiting voorzien om 22.00 uur. 
Belgium is Design / Perspectives
Een van de grootste exposities dit jaar in de Triennale verenigt design van de drie Belgische regio’s: 
werk van grote en minder grote namen zoals Bram Boo, Michaël Bihain, Kaspar Hamacher, Xavier 
Lust, Alain Berteau, Stefan Schöning, Silvain Willenz. Echte klassiekers maar ook grote verrassingen. 
De tentoonstelling werd dinsdag geopend door Minister Kris Peeters.
http://www.belgiumisdesign.be/

Objet Préféré / Grand Hornu
Een unieke collectie van 15 meubelstukken, bedacht door Fabrica en in België gemaakt door Grand-
Hornu images.  

Belgium is design / Insalata Belga
Voor de Triennale werd een frietkot gezet dat overkwam uit Brussel (zonder de frietjes).  Er worden u 
allerhande verrassende zaken aangeboden op basis van witloof, gecreëerd door Xavier Lust en Eric 
Boschman. Open van 18.30 tot 20.00 uur.

… In  het  Museo  Nazionale  della  Scienza  e  della  Tecnologia  « Leonardo  da  Vinci” (Via  S. 
Vittore/Via Olona)
Het  museum opende  zijn  deuren  en  zijn  buitengewoon klooster voor  designers :  een  waar  feest. 
Bezoek in het bijzonder de stands van OBJEKTEN, QUINZE & MILAN en Marina BAUTIER.
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…En nog, in de stadsjunlge, allerhande Belgen een beetje overal verspreid:

In het  centrum: Stefan Schöning in SKITSCH (Via Monte di Pietà 11), Nathalie Dewes (Museo Poldi 
Pezzoli), Studio Job (Museo Bagatti Valsecchi).

Lambrate:  Atelier  Belge,  Maarten  De Ceulaer,  Studio  Job,  Z33  (Via  Ventura  6),  Marina  Bautier  en 
Sylvain Willenz (Via Oslavia 8).

Tortona: Spazio Kreon, Modular Lighting Instruments (Via Tortona 37), Danny Venlet (Via Morimondo 
26).

Bologna 

De vereniging Bologna-Bruxelles A/R organiseert een tentoonstelling rond het thema:

Brussel Art Nouveau, meesterwerken van Victor Horta en Paul Cauchie.  
Foto’s van Christine Bastin & Jacques Evrard en Hilke Arijs.
Lokatie: Urban Center (Biblioteca Sala Borsa),  Piazza Nettuno 3,  Bologna. 
Toegang gratis. Van 23 mei tot 16 juni, van 9.00 tot 20.00 uur. 

Een cocktail voor de inauguratie is voorzien op woensdag 23 mei om 18.00 uur: alle Belgen uit Bologna 
en elders zijn welkom  maar dienen zich in te schrijven via milan@diplobel.fed.be.

Debat over Simenon en de autobiografie, dinsdag 15 mei om 18.00 uur, Alliance française van 
Bologna, Via dei Marchi 4,  051/332828.
Worden samengebracht: Jacques Dubois (Universiteit van Luik) en Jean-François 
Plamondon (Universiteit van Bologna), die zijn laatste werk Figurations autobiographiques zal 
voorstellen.

Jullie waren met zeer velen om jullie steun te beteugen aan de families van de slachtoffers van 
het ongeval in Sierre.  Uw boodschappen van medeleven werden overgemaakt aan de 
thuisgemeenten van de kinderen en de leraren. 

En ook dit nog: 

Onze landgenoot Donatelle Cagna startte sinds kort www.thekidsboutik.com, de eerste online 
Italiaanse concept-store volledig gewijd aan de wereld van de kinderen: meubels, mode, 
cosmetica, speelgoed, boeken en accessoires. 

Onze landgenoot Xavier MASSA startte het nieuwe muzieklabel LIKEMESTUDIOS in de buurt 
van Treviso:  http://www.facebook.com/likemestudios;   www.likemestudios.com.
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u dit eenvoudigweg melden, 
antwoordend op deze mail, waarna we u van onze mailinglist zullen schrappen. 

Aarzel niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar andere Belgen of ‘vrienden van België’.  
We voegen hen met plezier toe aan onze lijst.

Nuttige links

Administratieve, consulaire en nationale info:
Consulaat Generaal van België in Milaan: milan@diplobel.fed.be ; 
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/italie/ 

Informatie over de Belgische gemeenschap in Noord-Italië: cultuur, business club, enz…:
http://web.me.com/consubel/Consubel/Consubel_home.html 
Alle informatie in deze niewsbrief, en nog veel meer, bevindt zich op deze website die 
(ongeveer) elke week wordt bijgewerkt.

Ambassade van België in Rome: rome@diplobel.fed.be ; http://www.diplomatie.be/romenl

Flanders Investment & trade: milan@fitagency.com ; http://www.flandersinvestmentandtrade.be
AWEX: milano@vallonia.it ; http://www.vallonia.it
Bruxelles-export: bruxelles-milano@bruxelles-milano.it ; http://www.bruxelles-export.be
Turismo Fiandre: info@turismofiandre.it ; http://www.turismofiandre.it
Turismo Bruxelles-Vallonia: info@belgioturismo.it ; http://www.belgioturismo.it

Vlamingen in de wereld: http://www.viw.be 
Sonia Salsi is de nieuwe vertegenwoordiger van Vlamingen in de Wereld in Bologne:
Via San Donato, 43/2, 40127 Bologna c/o Cammareri ; soniasalsi@yahoo.com 

Union Francophone des Belges à l’Etranger : www.ufbe.be

Le petit journal.com de Milan : www.lepetitjournal.com/milan.html

Erasmus Associazione Culturale: info@erasmusassocult.org ; http://www.erasmusassocult.org

Associazione Culturale Italo-Belga Bologna Bruxelles A/R: www.bolognabruxelles.it Via Santa Caterina, 
55/A40123 BOLOGNA (+39) 339/6689362 
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