Tentoonstellingen in de regio Hauts-de-France

Tentoonstellingen Hors-les-Murs (buiten de muren)
En écho à l’exposition et pendant toute sa durée, de nombreux événements vont se dérouler sur
l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Une programmation artistique et culturelle en
Résonance conçue par les acteurs culturels de la région et soutenue par la Région Hauts-de-France
et la Ville d’Arras, qui propose des concerts, spectacles ou performances en lien avec l’histoire
napoléonienne.In het kader van de tentoonstelling en tijdens de gehele duur ervan, zullen er talrijke
evenementen plaatsvinden verspreid over het hele grondgebied van de regio Hauts-de-France. Een
artistieke en culturele programmering ontworpen door culturele actoren van de regio en ondersteund
door de regio Hauts-de-France en de stad Arras, biedt u concerten, shows en optredens in verband
met de Napoleontische geschiedenis aan.

Het project Hors-les-Murs gepresenteerd door diverse musea, ondersteund door de regio en
ontwikkeld in samenwerking met de vereniging van conservatoren van de musea van Hauts-deFrance, organiseert 25 tentoonstellingen en parcoursen van en doorheen de collectie van de musea
van de regio, om met u hun schatten te delen en om u uit te nodigen om deze periode van de
geschiedenis van Frankrijk vanuit zeer verschillende hoeken te ontdekken.

Tentoonstellingen en tentoonstellingen van bestanden
Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten

Boulogne-sur-Mer, Museum
« Napoleon en de karikatuur. Macht en tegenmacht door beelden »
Dates : 16 juni - 12 november 2018

Cambrai, Museum voor Schone Kunsten

« De troepen van Napoleon »
Locatie : tekenkabinet
Datums : 13 september - 5 november 2017

Chantilly, Condé-museum
« Géricault dans les collections de Chantilly »
Locatie : kabinet voor grafische kunst
Datums : 16 juni - 14 oktober 2018

Compiègne, Nationale Musea en domeinen van het paleis van Compiègne
« Geheimen van bibliotheken, de soevereinen en hun boeken in Compiègne »
Datums : 6 oktober 2017 - 8 januari 2018

Condette, Kasteel van Hardelot, Cultureel Centrum van de Entente Cordiale
« De arend versus Little Bonet, Napoleon in de collecties van het kasteel van Hardelot »
Datums : 26 mei - 19 november 2018

Creil, Gallé-Juillet-museum
« Het epos van Napoleon I met behulp van het aardewerk van Creil »
Locatie : Maison de la Faïence
Datums : 7 maart - 24 juni 2018

Flers-en-Escrebieux /Douai, nationale drukkerij. Workshop over het kunstboek en de
prentkunst
« Napoleon: de oosterse droom. Collecties van de Nationale Drukkerij »
Locatie : bibliotheek Marceline Desbordes-Valmore, Douai
Datums : 5 juni - 13 juli 2018

Saint-Amand-les-Eaux, Museum van de abdijtoren
« Napoleon Bonaparte, de afdruk van de keizerlijke legende in Valenciennes. Collecties van de
musea van La Porte du Hainaut, Anzin en Valenciennes. »
Locatie : museum
Datums: 8 januari - 31 maart 2018

Saint-Pol-sur-Ternoise, Museum van Kunst en Geschiedenis Bruno Danvin
« Bacler d'Albe, Saint-Polois artiest, keizerlijke cartografie »
Locatie : museum
Datums : 7 april - 1 juli 2018

PParcours door het hart van de permanente collecties en/of focus op één werk
Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten

Abbeville, Museum Boucher-de-Perthes
« Buste van Napoleon, teksten en meningen van Jacques Boucher de Perthes »
Datums : april 2018

Beauvais, MUDO – Museum de l’Oise
« Napoleontische herinneringen aan MUDO »
Datums : 3 januari - 2 juli 2018

Calais, Stad van Kant en Mode
« de mode van het eerste Keizerrijk » (focus)
Datums : 20 oktober 2017 - 4 november 2018

Calais, Museum voor Schone Kunsten
« Napoleon te paard, beeldhouwwerk van Louis-Antoine Barye voor een monument in Grenoble »
Datums : 20 oktober 2017 - 4 november 2018

Compiègne, Nationale Musea en domeinen van het paleis van Compiègne
« Het paleis van Compiègne: keizerlijke residentie »
Datums : 6 oktober 2017 - 4 november 2018

Creil, Gallé-Juillet-museum
« Napoleon en de Kunsten » Parcours
Datums : 7 maart - 16 september 2018

Douai, Arkéos
« Napoleon, de biet en het Noorden »
Datums : 22 januari - 1 april 2018

Douai, Museum de la Chartreuse
« De dood van maarschalk Duroc »
Datums : 15-16 september 2018, ter gelegenheid van de Europese Monumentendagen

Le Cateau-Cambrésis, departementaal Matisse-museum
« Napoleon door Auguste Herbin »
Datums : 14 oktober 2017 - 4 november 2018

Lille, Museum van de Kanonniers
« Bonaparte en de sedentaire kanonniers uit Rijsel »
Datums : 7 oktober 2017 - 7 oktober 2018

Lille, Paleis voor Schone Kunsten
« Napoleon I (1769-1821), beschermer van de landbouw en de industrie »
Datums : 7 oktober 2017 - 4 november 2018

Lens, het Louvre-Lens-museum
Cyclus van lezingen en bezoeken over werken gepresenteerd in de galerie van de tijd en met
betrekking tot de Napoleon-tentoonstelling in Arras en het Empire van de rozen in het Louvre-Lens
Datums : oktober 2017 - maart 2018

Senlis, Museum de la Vénerie, oftewel het museum van de jacht
« De jacht van keizer Napoleon I in het bos van Boulogne volgens Vernet ». Focus
Datums : 1 december 2017 - 28 februari 2018

Saint-Omer, Museum van het hôtel Sandelin
« Simpel en rijk: een kamer in de stijl van het Empire »
Datums : 7 maart - 26 augustus 2018

Villeneuve d'Ascq, LaM (onder voorbehoud)
« Na de terugkeer van Napoleon naar het eiland Lobau na de Slag bij Essling. Een borduurwerk van
Jules Leclercq »
Datums : 20 oktober 2017 - 20 januari 2018

Villers-Cotterêts, Museum Alexandre Dumas
« Dumas en Bonaparte: gekruiste loten »
Datums : 1 april - 30 september 2018
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