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Standaardprijs €6 - €6,50 (-18) - €8,50 - €8,75 (18+)
Voordeel duoticket (1 volwassene + 1 kind) voor een 
van de fi lms voor 15 punten
Alle details op www.fi lemon.be 
Reserveren Vooraf inschrijven is verplicht. De plaatsen 
zijn beperkt. Mail je naam, je keuze ‘Elfkins’, ‘Summer’ 
of ‘Madison’ en je Paspartoe-nummer naar 
info@paspartoebrussel.be. Je ontvangt een bevestiging 
met alle praktische info.

DUOTICKET FILEM’ON BOEK BIJ VOORSTELLING 
BIG BANG BUBBEL

Het Filem’On internationaal fi lmfestival voor een jong publiek staat 
garant voor veel kijkplezier. Met Paspartoe kan je samen (1 volwassene 
+ 1 kind) naar:

De Elfkins, een klein bakfestijn (6+) NL gesproken animatie Al 
200 jaar leven de Elfkins onder de grond. Totdat drie Elfkin-vriendjes op 
avontuur gaan naar de bovengrondse grotemensenwereld. 
Donderdag 5 november, 14.00 uur in Palace

Summer Rebels (8+) NL ondertiteld De 11-jarige Jonas sluipt weg van 
huis en neemt de trein voor een vakantie bij zijn opa in Slowakije. Maar 
zonder vrouw of werk is opa niet in de beste bui. 
Vrijdag 6 november, 10.30 uur in Palace

Madison, een supersnelle vriendschap (9+) NL gesproken Als de 
13-jarige topsporter Madison ongewild haar racefi ets moet inruilen voor 
een mountainbike, ontdekt ze een nieuwe wereld en veranderen haar 
sportambities. Vrijdag 6 november, 14.30 uur in Cinéma Galeries

Aangeboden door 
6+

Vergaap je tijdens het avontuurlijke muziekfestival BIG 
BANG Bubbel in BOZAR aan gigaschelpen, zee en strand 
in de voorstelling ‘Shel(l)ter’ (7+). Of droom weg bij de 
prachtige muziek van barokcomponist Henry Purcell in 
de voorstelling ‘Hush’ (6+). Wil je een mooie souvenir? 
Na de voorstelling maak je op vertoon van je Paspartoe 
én je ticket voor ‘Shel(l)ter’ kans op ‘Strandjongen’, het 
boek van Nathalie Teirlinck waarop de voorstelling is 
gebaseerd.

Aangeboden door 

6+

Datum zondag 8 november
Voordeel exemplaar van ‘Strandjongen’ op vertoon 
van je Paspartoe én je ticket voor ‘Shel(l)ter’
Tijdstip 11.45 uur (FR) of 15.00 uur (NL)
Locatie BOZAR, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Alle details op www.bigbangfestival.be
Reserveren Koop je ticket voor de voorstelling bij 
BOZAR. Haal op vertoon van je ticket én je Paspartoe na 
de voorstelling het boek af aan de Shel(l)ter-boekenstand. 
Het aantal beschikbare exemplaren is beperkt. Dit 
omruilvoordeel is alleen geldig op zondag 8 november.

© KAROLINA MARUSZAK

* Maximaal één voordeel per pashouder.* Maximaal één voordeel per pashouder per fi lm.

15*
punten

0*
punten



Datum tot einde voorraad 
Voordeel pakketje 5 postkaarten voor 10 punten
Locatie GC Everna, Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere
Alle details op www.everna.be
Reserveren Ruil je punten om aan het onthaal van  
GC Everna.

PAKKETJE VAN  
5 POSTKAARTEN  
Nu we elkaar in tijden van corona niet zo veel meer 
mogen of kunnen zien, is een kaartje sturen of krijgen 
extra leuk. Aan het onthaal van GC Everna ontvang je 
voor 10 punten een pakketje van 5 postkaarten met 
tekeningen van illustratrice Herlinde Demaerel. Met mooie 
prenten om naar je familie, vrienden of  buren te sturen. 
Of gewoon voor jezelf te houden natuurlijk!

Aangeboden door   

© PHILIPPE DIGNEFFE

* Maximaal één voordeel per pashouder.

Datum vrijdag 13 november 
Standaardprijs € 8 (-21) - € 10
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel waardebon € 8 korting voor 10 punten
Tijdstip 20.30 uur
Locatie BRONKS, Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
Alle details op www.bronks.be
Reserveren Vraag je waardebon online aan via  
info@bronks.be. Vermeld daarbij je Paspartoe-nummer. 

€ 8 KORTING 
VOORSTELLING  
‘LAGUNA BEACH’
De theatervoorstelling ‘Laguna Beach’ balanceert tussen 
installatie, performance en concert. Het universum 
van het Gentse gezelschap Frankie is fragmentarisch, 
rommelig en imperfect, maar ook filmisch, grappig en 
ontroerend. Een ode aan de nonchalance en ambiance. 
De voorstelling voor jongeren en volwassenen maakt 
onderdeel uit van ‘Ménage à deux’ (11-15 november). Dat 
festival biedt nog veel meer ideeën om gebruik te maken 
van het BRONKS-omruilvoordeel van € 8 ticketkorting in 
ruil voor 10 punten. 

Aangeboden door 

* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe.
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Kom langs en spaar  
punten bij de deelnemende 

Paspartoe-partners!
Datum woensdag 2 december
Standaardprijs € 1,50
Voordeel ticket Sintfeest voor 2 punten
Tijdstip 13.30 of 15.30 uur
Locatie GC De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040 Etterbeek
Alle details op www.demaalbeek.be
Reserveren De plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven 
is gewenst via 02 734 84 43, demaalbeek@vgc.be of 
aan de balie van GC De Maalbeek. Vermeld daarbij je 
Paspartoe-nummer.

TICKET SINTFEEST

Heb je het gehoord? Sinterklaas komt naar De Maalbeek! 
Kom hem een bezoekje brengen en kijk mee naar de 
voorstelling ‘Luid’ van Tout Petit. In deze woordeloze 
dansvoorstelling gaan twee dames samen met jou op 
zoek naar verschillende klanken. Kies één van de twee 
tijdstippen en reserveer in ruil voor 2 punten je plekje. 

Aangeboden door 

2-8

* Maximaal één voordeel per pashouder.

2*
punten

© GC DE MAALBEEK



Datum tot einde voorraad
Voordeel draagtas voor 10 punten
Locatie Circus Zonder Handen, Steenweg op Merchtem 9, 
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Alle details op www.circuszonderhanden.be
Reserveren Vraag de draagtas aan via 
circus@zonderhanden.be. Vermeld daarbij je 
Paspartoe-nummer.

DRAAGTAS CIRCUS 
ZONDER HANDEN
Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek! 
Circus Zonder Handen is een van de nieuwe Paspartoe-
partners. In ruil voor 10 punten ontvang je een coole 
draagtas van deze toffe circusschool. Ideaal om altijd bij 
je te hebben voor je sportkledij, een drankje, je boeken of 
boodschappen. 

Aangeboden door  

* Maximaal één voordeel per pashouder.

Datum tot einde voorraad
Standaardprijs € 5 
Voordeel solidaire douche voor 10 punten
Alle details op www.paspartoebrussel.be
Reserveren Ruil je punten om aan het onthaal van de 
deelnemende Paspartoe-partners of via 
info@paspartoebrussel.be.

SOLIDAIRE DOUCHE
Gun iemand in bestaansonzekerheid het fi jne gevoel van 
een frisse start. Ruil 10 punten om voor een solidaire 
douche, de bon voor een gratis douche bij DoucheFLUX. 
De dakloze of persoon in bestaansonzekerheid krijgt 
daarbij ook een doucheset met handdoek, washandje, 
hygiëneproducten en accessoires. Je kan je punten 
omruilen bij Muntpunt, GC De Markten, GC Den Dam, 
GC Wabo, GC Kontakt, GC De Platoo, GC Nekkersdal, GC De 
Maalbeek en GC Essegem. 

Aangeboden door 

* Meerdere keren omruilen per pashouder mogelijk.
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* Maximaal één voordeel per pashouder of gebruik je digitale cultuurbon van € 6 op je Paspartoe..

Datum tot einde voorraad 
Standaardprijs € 9,90 
Voordeel catalogus ‘The Plastic Collection’ voor 
30 punten 
Locatie Design Museum Brussels, Belgiëplein 1, 1020 Laken
Alle details op www.designmuseum.brussels
Reserveren Ruil je punten om aan het onthaal van 
het museum. Voor actuele openingsuren zie 
www.designmuseum.brussels.

CATALOGUS ‘THE PLASTIC 
COLLECTION’
‘The Plastic Collection’ is de tentoonstellingscatalogus 
van de permanente collectie van het Design Museum 
Brussels. Hij geeft een origineel overzicht van vijftig jaar 
design met kunststof en plastic. Samenstellers Anne Bony, 
Alexandra Midal en Richard Thommeret stellen allerlei 
vragen rond dit veelzijdige materiaal. Haal nu je eigen 
exemplaar bij deze nieuwe Paspartoe-partner.

Aangeboden door 

* Maximaal één voordeel per pashouder.

30*
punten

15*
punten

TICKET FILM IN DEN DAM: 
GODEN VAN MOLENBEEK
Bekijk in GC Den Dam deze fi lm over Amine en Aatos. 
Amines familie komt uit Marokko en zijn god is Allah. 
Aatos’ Fins-Spaanse familie is atheïstisch. De 6-jarige 
vrienden hebben een vliegend tapijt gevonden, dat hen 
helemaal naar de andere kant van Molenbeek zal brengen. 
Daar geloven ze allebei in. Tot terroristische aanslagen in 
Brussel en Zaventem hun harmonieuze wereld verstoren.

Aangeboden door 

Datum donderdag 17 december 
Standaardprijs € 5
Paspartoe tegen kansentarief € 2
Voordeel ticket voor 15 punten
Tijdstip 14.00 uur of 20.00 uur
Locatie GC Den Dam, Waversesteenweg 1741, 
1160 Oudergem
Alle details op www.gcdendam.be
Reserveren Vooraf inschrijven is gewenst via 
02 663 89 50, dendam@vgc.be of aan de balie van GC Den 
Dam. Vermeld daarbij je Paspartoe-nummer.



© SUPERSTUDIO. FOTO : CRISTIANO 
TORALDO DI FRANCIA

Nog meer voordelen!

Draagtas bij 
GC Op-Weule

5

Ticket voor een 
expo naar keuze in 
CIVA

15

punten

© CAMILLE VAN WESEMAEL

Deelname 
fi lmclub Metaforo 
bij Brussels 
Ouderenplatform 
(BOp)

15
punten

CD ‘Beats & Pieces’ 
van Marockin’ Brass 
bij MetX / Urban 
Center Brussel

30
punten

punten

Voor meer informatie over deze voordelen kan je 
terecht bij de betreffende Paspartoe-partner.

Alle Paspartoe-partners en -voordelen vind je op  
WWW.PASPARTOEBRUSSEL.BE

Blijf op de hoogte van alle voordelen!
Registreer je vandaag nog. 
Maak je online profi el (= UiTiD-account) aan op 
www.paspartoebrussel.be.

VERGEET JE CULTUURBON NIET! 
• Ben je Brusselaar en staat de digitale cultuurbon 

nog op je Paspartoe?

• Gebruik deze voor 31 december voor € 6 korting 
op een culturele activiteit bij een Paspartoe-
partner naar keuze.



Heb je nog geen 
Paspartoe?

Paspartoe-partners

Nieuwe partners: Circus Zonder Handen | Design Museum 
Brussels | Jeugd en Muziek Brussel

Ancienne Belgique | Anima | Argos | be.brusseleir | 
Belvue Museum | Beursschouwburg | BOZAR | BRONKS | 
Brukselbinnenstebuiten | Brussels Brazilian Jiu-Jitsu 
Academy | Brussels Operettetheater | Brussels 
Ouderenplatform | Brussels Museums | Bru-West | 
Citizenne | CIVA Stichting | Flagey | GC De Kriekelaar | 
GC De Kroon | GC De Linde | GC De Maalbeek | 
GC De Markten | GC De Platoo | GC De Rinck | 
GC De Vaartkapoen | GC De Zeyp | GC Den Dam | 
GC Elzenhof | GC Essegem | GC Everna | GC Het Huys | 
GC Kontakt | GC Nekkersdal | GC Nohva | GC Op-Weule | 
GC Pianofabriek | GC Ten Noey | GC Ten Weyngaert | 
GC Wabo | Gluon | Jeugdcentrum Aximax | Kaaitheater | 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg | Kunst en Cultuur in 
Sint-Pieters-Woluwe | Kunstenfestivaldesarts | MIMA | 
MOEV | MetX / Urban Center Brussel | Molenbeek Rebels 
Basketball | Muntpunt | Muziekpublique | Passa Porta | 
Pilar | Tempora Expo | Uitstraling Permanente Vorming | 
VGC Jeugddienst | VGC Sportdienst | Wiels | Zinnema

 Paspartoe is dé vrijetijdspas voor Brussel 

Daarmee spaar je punten die je kan omruilen voor allerlei 
voordelen in het Brusselse cultuur- en vrijetijdsaanbod. Je 
spaart de punten als je deelneemt aan een activiteit bij een 
Paspartoe-partner. 

Scan dan je Paspartoe aan de Paspartoe-zuil of -balie. 
Ruil je gespaarde punten om  voor mooie voordelen. Je 
Paspartoe geldt ook in alle UiTPAS-regio’s in Vlaanderen.

 Haal nu je Paspartoe 

Paspartoe is er voor iedereen vanaf 3 jaar. Je koopt je 
Paspartoe bij Muntpunt, het Brussels Ouderenplatform of in 
één van de 22 gemeenschapscentra. Een Paspartoe kost
€ 5 (basisprijs) of € 2 (jonger dan 26 jaar).

 Paspartoe tegen kansentarief (alleen voor Brusselaars) 

Heb je een beperkt inkomen en woon je in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, dan krijg je de Paspartoe gratis en 
geniet je extra kortingen bij de Paspartoe-partners. 

 Welkomstpakket 

Bij aanschaf van een Paspartoe krijg je twee punten, een 
MIVB-ticket en een Muntpunt-draagtas cadeau. Bovendien 
krijg je als Brusselaar ieder jaar een digitale cultuurbon van 
€ 6 voor korting op culturele activiteiten van Paspartoe-
partners.

 Praktisch 

Maximaal één omruilvoordeel per pashouder, tenzij anders 
vermeld. Alle omruilvoordelen zijn geldig zolang de voorraad 
strekt. Het is niét mogelijk om omruilvoordelen en Paspartoe 
tegen kansentarief te combineren.

 Privacy 

Paspartoe voldoet aan de nieuwe privacywetgeving. Kijk op 
www.paspartoebrussel.be/privacy voor meer informatie.

Wil je je Nederlands oefenen en Nederlandstalige mensen leren kennen? 
De activiteiten met deze taaliconen zijn zeker geschikt voor jou. Ook 
als je niet Nederlandstalig bent, kan je deelnemen aan activiteiten in 
het Nederlands. De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het 
Nederlands

  Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

 Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt 
 het nog niet zo goed.

 Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.

 Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.ALLE INFO OP WWW.PASPARTOEBRUSSEL.BE

  Vlieg geeft tips voor familieactiviteiten met kinderen tot 12 jaar.



PASPARTOE, 
DÉ VRIJETIJDSPAS 
VOOR BRUSSEL

Muntpunt
Munt 6 – 1000 Brussel
ma-vrij: 10 tot 20 uur
za: 10 tot 18 uur

T 02 278 11 11 
info@paspartoebrussel.be

V.U. Eric Verrept, leidend ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.


