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Thalys begeleidt culturele agenda
voor dit najaar

Met België, Frankrijk, Nederland en Duitsland doorkruist Thalys vier gebieden die gekenmerkt worden
door een rijke geschiedenis en cultuur. Ze hebben elk een indrukwekkend en gevarieerd
cultuurprogramma te bieden. Thalys is een trotse partner van de culturele agenda dit najaar en stelt
graag enkele artistieke projecten voor die ze ondersteunt en die de banden tussen deze gebieden
versterken.
3 niet te missen culturele evenementen:
INDISCIPLINE in het Palais de Tokyo in Parijs, op 3 en 4 september 2016
Voor één weekend verhuist Brussel, onze veelzijdige en
interdisciplinaire hoofdstad, even naar het Palais de
Tokyo in Parijs. 30 artiesten, plastisch kunstenaars,
performers, choreografen en videographers uit Brussel
presenteren er werken die verschillende disciplines
doorkruisen en de symbolische, culturele of fysieke
grenzen doorbreken. Meer info via het Brusselse
Museum Wiels, dat de artiesten mee selecteerde.
Een niet te missen expo op slechts 1u22 van Brussel en 2u01 van Antwerpen, dankzij respectievelijk
24 en 11 dagelijkse verbindingen met Thalys naar Parijs (ticket vanaf €29).
Daarbovenop zal Thalys de artiesten naar Parijs brengen, waarbij zij korte video’s aan boord zullen
maken, een soort van making-of van dit weekend dat volledig in het teken staat van Belgische kunst
– Deze video’s zullen vanaf 1 september te ontdekken zijn op het Instagram-account van Thalys en
de Facebookpagina van Wiels.

REVOIR PARIS van François Schuiten en MACHINES A DESSINER van François Schuiten en Benoit
Peeters in Parijs vanaf 25 oktober 2016
Met de publicatie van het tweede deel van het stripverhaal
« Revoir Paris » nodigt de Belgische tekenaar François
Schuiten ons op 26 oktober 2016 uit om Parijs op een
nieuwe manier te ontdekken, namelijk aan de hand van de
stadsmetamorfose. De gedroomde gelegenheid voor
François Schuiten en Benoit Peeters om een
tentoonstelling te presenteren, gewijd aan de fantastische
wereld van het stripverhaal in het Musée des Arts et
Métiers, van 25 oktober 2016 tot 26 februari 2017.
Klanten van Thalys kunnen genieten van 2 toegangskaarten voor de prijs van één voor de expositie
« Machines à dessiner ». Daarnaast worden nog nooit vertoonde panelen en schetsen tentoongesteld
in de Thalys-lounges van de stations Paris Gare du Nord en Brussel-Zuid.
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PETER LINDBERGH in het Kunsthal Museum in Rotterdam vanaf 10 september 2016
De werken van de beroemde Duitse fotograaf Peter
Lindbergh worden tentoongesteld in Rotterdam met
meer dan 200 foto’s van 1978 tot nu. Supermodellen,
ontwerpers, dans… de tentoonstelling stelt u « A
different Vision on Fashion Photography » voor, tot 12
februari 2017.

Klanten van Thalys krijgen een korting op hun toegangskaart op vertoon van hun vervoersbewijs.

Thalys : 1996 – 2016
Op twintig jaar tijd is Thalys niet alleen uitgegroeid tot een sterk
merk, maar ook tot een Europees symbool. Thalys en zijn
donkerrode treinstellen laten een levendig Europa zien waar
Frans, Nederlands, Duits, Engels en vele andere talen elkaar
kruisen en waar Europeanen van alle uithoeken en reizigers uit
de hele wereld elkaar ontmoeten.
Thalys is de enige maatschappij die er als een echte
multiculturele speler is in geslaagd om sinds 1996 de uitdaging
van een internationaal hogesnelheidsspoorverbinding te
realiseren in en tussen vier verschillende landen. Met een
trajecttijd van 1h22 om tot Brussel te geraken, 3h14 tot Keulen
en 3h17 naar Amsterdam brengt Thalys de culturen en
economieën van 4 Europese landen dichterbij.
Thalys bedient ook drie Duitse steden: Düsseldorf, Duisburg en
Essen. De nieuwe hogesnelheidslijn naar Dortmund werd in
maart 2016 geopend. Sinds april 2014 maakt Thalys eveneens
de verbinding tussen Rijsel en Amsterdam. Op 3 april 2016 werd
de IZY-trein gelanceerd, het nieuwe low-cost alternatief tussen
Parijs en Brussel.
Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde referentie is
geworden. Daar staat ook de baseline « Van harte welkom » voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle
catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi,
ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo
toegang te krijgen tot een scala van diensten. Deze kaart is toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com.
Om een vlotter verloop te verzekeren en de klantenservice en-tevredenheid nog te verbeteren, werd Thalys op 1 april 2015 omgevormd
tot een volwaardige spoorwegonderneming.

Thalys op Twitter :

twitter.com/thalys_nl
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