Antwerpen in de wereld van de achttiende-eeuwse
diamant: het internationale handelsnetwerk van

Live-uitzending Wakker op Zondag (ATV)
Foyer Museumbar

James Dormer

10u-11u

+3

Enkel op uitnodiging

13u-14u
Dr. Tijl Vanneste vertelt je meer over de rol die diamant

High Tea Party
Museumbar zaal Emerald | +1

uit Antwerpen speelde in de globale wereld van

14u-18u

diamanten, en hoe een Engelsman in de Scheldestad
een internationaal netwerk opzette met enkele van ‘s

Maak het je gezellig en geniet van jouw zondagmiddag

werelds meest vooraanstaande diamanthandelaars.

op DIVA’s High Tea Party.

Vergeten verdiensten. Louis Coetermans en de

Live-muziek – DIVA, a Brilliant Story

opkomst van Antwerpen als diamantcentrum

Eetkamer | 0

+3

15u en 20u

14.30u-15.30u

Vlaamse sopraan en musicalartieste An Lauwereins,

Dr. Inneke Baatsen ontrafelt tijdens deze lezing de nog

violist Hans Vankerckhoven en pianist Erwin Deleux

niet vaak vertelde geschiedenis van de opkomst van

brengen een live-programma van de opgenomen aria’s

Antwerpen als diamantstad in de late negentiende

uit de hoorspelen. Beslist de moeite!

eeuw en vroege twintigste eeuw. Dit gebeurt aan de
hand van het levensverhaal van een tot op heden vaak
vergeten sleutelfiguur: diamantair Louis Coetermans.

Kaasstraat

Atelier DIVA

INKOM

DIVA, Antwerp Home of Diamonds
Suikerrui 17-19
2000 Antwerpen
Tel. 03 360 52 52
info@divaantwerp.be
www.divaantwerp.be

Museumbar zaal Emerald
en Foyer
+1

BINNEN
PLEIN

Suikerrui

Een bezoek aan DIVA?
DIVA is elke dag open van 10 tot 18uur
behalve op woensdag. Boek nu je tickets online!

PRO G R AM MA

DIVA, a Brilliant Story
0 en +1
Randanimatie
+2 en +3

Openingsfeest zaterdag 5 en zondag 6 mei

Het hele openingsweekend is DIVA gratis toegankelijk,

Hoorspelen sleutelwerken collectiestukken DIVA

van zaterdagmorgen 5u tot zondagavond 21u voor het

+2

grote publiek. De ganse museumsite zet de deuren wijd

Doorlopend

Studio sieraad & Onderzoeksplatform Precious
Dialogue, Sint Lucas Antwerpen
+2
Zaterdag & zondag 13u-17u

De Gouden Straatjes
Omgeving DIVA
Zaterdag 11u-21u
Zondag 12u-17u

voor je open. Het vaste circuit ‘DIVA, a Brilliant Story’ is

Veertien sleutelwerken vormen de rode draad van

voor het eerst te bezoeken! Registreer je op voorhand

jouw bezoek aan DIVA, a Brilliant Story. Je kunt deze

Kom in de wandelende tentoonstelling sieraden uit het

Ontdek vanaf vandaag de nieuwste wandelroute in

op www.divaantwerp.be/openingsfeest of als je DIVA

fantasierijke verhalen tijdens het openingsweekend

project ‘From Walter to DIVA’ ontdekken. Studenten

hartje Antwerpen. Vijftien hedendaagse juweliers

binnenkomt om zeker te zijn van je bezoek aan de

beluisteren na je bezoek. Laat je meeslepen.

en professionele ontwerpers maakten sieraden met

die uitblinken door hun vakmanschap en creativiteit

kettingen geschonken door Walter Fischer, een

tonen hier hun ontwerpen en ambacht. En dit op een

van de grootste bedrijven ter wereld in machinaal

steenworp afstand van DIVA. Meer info op www.

Suikerrui voor de ingang

geproduceerde kettingen.

degoudenstraatjes.be

Doorlopend

www.sintlucasantwerpen.be

schitterende collectie. Voor alle andere activiteiten is er
geen registratie nodig. Welkom bij DIVA!

Z ATER DAG & ZO N DAG

Diamantkluis

Los een raadsel over diamanten op om de cijfercode te
kraken en maak kan op een echte diamant.

DIVA, a Brilliant Story
0 en +1
Doorlopend
DIVA neemt je mee op een reis doorheen het

Via binnenplein te bereiken
Museum- en juwelenshop en Museumbar

De studenten van de opleiding zilversmid (i.s.m. cvo

Museumshop 10u-21u, Juwelenshop 10u-18u

Encora) geven het beste van zichzelf. Ze nemen je

Museumbar - Zaal Emerald

Registreer je bezoek via www.divaantwerp.be/

Museumbar - Zaal Emerald | +1

openingsfeest

Zaterdag 13u-02u
Zondag 13u-21u

Diamantslijper

10u-20u

Museumshop | 0, Juwelenshop | +1

Antwerpse diamantverhaal. Ontdek de schitterende
wereld vol diamant, juwelen en edelsmeedkunst.

Open atelier

Party
Museumbar - Zaal Emerald | +1
22u-02u

mee op sleeptouw in hun originele en verrassende

Feesten in DIVA? Dat kan! Geniet van de energierijke

ontwerpen. Kom en proef van het werk van bekwame

beats van verschillende dj’s met als hoofdact Curtis

ambachtslui.

Alto. Gooi je beentjes los en vergeet vooral geen
bezoek te brengen aan DIVA’s schitterende collectie!

Inloopworkshop krimpfolie

Verfrissing nodig na of voor je bezoek aan DIVA? Rust

+2

Museumbar - Zaal Emerald | +1

even uit en geniet van een divalicious drankje in de

Zaterdag & zondag 13u-17u

Doorlopend

museumbar.

Samen met AWDC en diamantzagerij Debels breekt

Z ATER DAG

Ontwerp je eigen juweeltje in krimpfolie. Je kunt

Pop-up tattooshop
Museumbar - Zaal Emerald | +1
22u-01u

hierbij kiezen voor een van de topstukken uit de

Word DIVA-ambassadeur voor het leven en verlaat je

DIVA het wereldrecord (duurrecord) diamantslijpen.

Hoorspelen voorgedragen –

collectie van DIVA of zelf iets ontwerpen. Maar een

bezoek aan DIVA met een echte tatoeage! Kies voor

57u lang zie je een slijper aan het werk. Kom dat zien!

DIVA, a Brilliant Story

souvenir heb je zeker mee naar huis. Voor kinderen

de pauw, slang of uil en laat deze tatoeage aanbrengen

vanaf 6 jaar.

door Brabo’s hand.

Zaterdag 14.30u, 16.30u, 19.30u en 23u
Frozen Morning Light

Zondag 14.30u, 16.30u, 19.30u
Inloopworkshop linnen zakken bedrukken

Foyer Museumbar

Frank Van Laecke, regisseur en scenarist, verzon voor

Doorlopend, behalve op zondagmorgen

veertien sleutelwerken meeslepende verhalen. Hij

+2

brengt er enkele zelf, helemaal live. Luister je mee?

Zaterdag & zondag 13u-17u

Dit hedendaags kunstwerk van vader en zoon Thalen
weegt maar liefst 28 kilo en is bezet met wel 300
diamanten. De combinatie van zilver en diamant
symboliseert de oorsprong van DIVA’s collectie.
DMI-Diamond Mass Index

Tai chi

ZO N DAG

Maak met textielverf je eigen leuke totebag als

De familie Duarte: kunstlievende diamantairs in

herinnering aan de opening van DIVA. Leuke

het Antwerpen van Rubens

+2

illustraties en uitspraken zijn al ter plaatse. Enkel jouw

Zaterdag 6.30u-8u

creativiteit ontbreekt nog. Voor tieners vanaf 9 jaar.

Zondag 8u-9.30u

+3
11.30u-12.30u
Conservator van Museum Vleeshuis Timothy

Musicdream Dixie Jazz- en streetband

+2

Lesgever Thomas Roelant, officieel lid en coach van

Doorlopend

de Shanghai Taiji Chen Associatie, neemt je mee in

Suikerrui voor de ingang

Duarte’s. Zij waren juwelenhandelaars, componisten,

Heb je je altijd afgevraagd hoeveel karaat je weegt?

de wondere wereld van deze Oosterse gevechtssport.

Zaterdag & zondag 17u-19u

kunstverzamelaars en vrienden van vorsten. Ontdek

Kom het hier te weten.

Geen voorkennis vereist.

Foto-expo

De Paepe dompelt je onder in de wereld van de

De jazzy en bluesbeats brengen je nog voor je DIVA

hoe deze Joods-Portugese familie en hun handelszaak

binnenstapt in de juiste sfeer!

in juwelen en diamanten tot bloei kwamen. En kom

Poëtisch kapsalon

te weten hoe handel, religie en de kunsten met

+2

+2

elkaar waren verbonden in het zeventiende-eeuwse

Doorlopend

Zaterdag & zondag 14u-17u

Antwerpen.

De huisfotograaf van DIVA, Artur Eranosian, neemt je

Laat je betoveren en stap buiten met een gek, grappig,

mee in een fotoreportage waar je dezelfde ruimte voor,

eigenaardig, feestelijk of kunstzinnig kapsel. Beleef

tijdens en na de verbouwingen kunt aanschouwen.

jouw DIVA-moment nu! Geschikt voor alle leeftijden.

Dit programma werd samengesteld door DIVA in samenwerking met CityCubes. Met dank aan alle medewerkers en vrijwilligers.
V.U. Jeroen Martens, DIVA, Gildekamersstraat 17-19, 2000 Antwerpen

