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WARHOL. THE AMERICAN DREAM FACTORY
 
De tentoonstelling Warhol. The American Dream Factory blikt terug op de carrière van een 
van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw. 
De expo verzamelt de beroemdste werken van Andy Warhol uit ‘s werelds grootste musea en 
toonaangevende privécollecties, evenals zeldzame documenten die voor het eerst worden 
gepresenteerd. Het resultaat is een levendig portret van 40 jaar Amerikaanse geschiedenis 
dat de ziel van Warhol vastlegt als geen enkele andere kunstenaar van zijn tijd. Het hart 
van La Boverie zal kloppen op het ritme van de waanzinnige nachten van Manhattan, toen  
muzikanten, dichters, acteurs en kunstenaars uit alle lagen van de bevolking zich in de 
Factory verzamelden. 
 
Tijdens de expositieperiode installeert de Factory zich aan de oevers van de Maas!
De expo zal plaatsvinden in la Boverie, uitzonderlijk museum voor Schone Kunsten van de 
stad Luik van 02 oktober 2020 tem 28 februari 2021. We mikken op 180.000 bezoekers in 5 
maanden tijd. De expo zal ongetwijfeld het flagship event van het culturele seizoen in België 
worden.

Sterke punten : 
 + Meer dan 50 originele werken van Warhol, talrijke multiples en 

werken van de samenwerking met Keith Haring en Jean-Michel 
Basquiat, uit de belangrijkste internationale musea (MoMA, Tate, 
The Andy Warhol Museum, Museum van Israël...) en prestigieuze 
privécollecties (nog nooit vertoond aan het grote publiek).  

 + Ongeziene archieven: films, boek- en tijdschriftcovers,  
platenhoezen en posters... allen gerealiseerd door de kunstenaar. 

 + Een innovatieve scenografie die de tijdsgeest vastlegt in beeld én 
geluid. 

Andy Warhol, Blue Marilyn, 1962, acryl en 
zeefdrukinkt op linnen doek, 50,8 x 40,6 cm, 
Princeton University Art Museum

Andy Warhol, Campbell’s Soup Can (Pepper 
Pot), 1962, caseïne en potlood op linnen 
doek, 50,8 x 40,6cm, privécollectie
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Andy Warhol, Campbell’s Soup Can (Pepper 
Pot), 1962, caseïne en potlood op linnen 
doek, 50,8 x 40,6cm, privécollectie

*MOGELIJKHEID OM OP AANVRAAG DE EXPO MET EEN GIDS TE BEZOEKEN (FR–NL-DE-EN) . NIET INBEGREPEN IN ONS FORFAITAIR 
TARIEF. TARIEF GIDSEN 105 € VOOR 1U30, IN NOCTURNE. BOEKING VIA: INFO@WARHOL-FACTORY.BE OF +32(0)2/549 60 49

IN SUPPLEMENT : 
GIDSEN, CATALOGUS, BLOEMENDECORATIE, TAFELLAKENS IN EEN ANDERE KLEUR DAN WIT, 
GELUIDSINSTALLATIE, PROJECTIE, SPECIALE VERLICHTING, SPREEKSTOEL, VESTIAIRE EN TOILETDAME

+ Vrij bezoek aan de tentoonstelling* gevolgd door een 
aperitiefbuff et, een walkingdinner of een diner aan tafel
+ Nocturne in exclusiviteit, van 18u tot 23u 
+ Mogelijkheid tot het personaliseren van de ruimtes
+ Minimum 50 personen
+ Forfaitair tarief buiten catering 

+ Vrij bezoek aan de tentoonstelling* gevolgd door een 
cocktail formule van 1u30
+ Afterwork in exclusiviteit, van 18u tot 21u 
+ Mogelijkheid tot het personaliseren van de ruimtes
+ Minimum 50 personen
+ Forfaitair tarief buiten catering

In de prijzen exclusief btw zijn inbegrepen: verhuur van de zalen, bewaking, onthaalpersoneel en 
toegang tot de tentoonstelling

FORMULES MET EXCLUSIVITEIT 

Tot 100 personen

VOOR 15 NOVEMBER 2020 NA 15 NOVEMBER 2020

Van 101 tot 200 personen

Meer dan 201 personen

€3.975,00 €4.975,00

€6.175,00

€7.075,00

€5.175,00

€6.075,00

AFTERWORK

NOCTURNES

WARHOL. THE AMERICAN DREAM FACTORY

Tot 100 personen

VOOR 15 NOVEMBER 2020 NA 15 NOVEMBER 2020

Van 101 tot 200 personen

Meer dan 201 personen

€4.800,00 €5.800,00

€7.000,00

€7.900,00

€6.000,00

€6.900,00

*Details van de menu’s en prijzen op aanvraag

Gastronomische hapjes,
bubbels en dranken

CATERING* GEREALISEERD 

APERITIEFBUFFET

WALKINGDINNER

DINER AAN TAFEL

Amuse-bouches, buffet met ‘origineele‘
sandwiches, mignardises, aperitief, dranken
en koffi e

« Live cooking » : koud en warm buffet met 
nagerechten, aperitief, dranken en koffi e 

Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, aperitief, 
dranken en koffi e               

* Details van de menu’s en prijzen op aanvraag

CATERING* GEREALISEERD 



CONTACT

Charlotte Piens
charlotte.piens@tempora.be
+32 (0)2 549 60 53
+32 (0)475 42 33 26

Emilie Derom
emilie.derom@tempora.be
+32 (0)2 549 60 57 
+32 (0)472 35 12 20

FOLLOW & LIKE US

@tempora-expo 
www.warhol-factory.be


