
Van 14 tot 16 februari is Brussel het vertrekpunt voor de Discovery Tour, een programma van
culturele en zakelijke bezoeken om ervaringen en samenwerkingen tussen Belgische en
internationale spelers op het gebied van toerisme, cultuur en nieuwe technologieën te
faciliteren. Drie thematische excursies waaronder exclusieve toegang tot privé-evenementen en
B2B-bijeenkomsten.

De prijs omvat vervoer, de bezoeken, lunch en B2B-bijeenkomsten.

Dinsdag 14 février 2023 - Bergen

Wat mag u verwachten? De kans om ideeën op te doen met de innoverende spelers op het
vlak van erfgoed in Bergen, zoals de organisatoren van het project Museumlab, de XR Academy

en het Lichtfestival 2024...

11u : Onthaal v/d deelnemers door Stereopsia EUROPE en XR Valley / Lunch B2B in Brussel

14u : Vervoer naar Bergen (60 Km) - #HERITAGE LOVES GAME

15u : Bezoek van het UNESCO-erfgoedhuis door Manuela Valentino, UNESCO-curator van de stad
Bergen.
16u-20u : Deelname aan de Game week (een organisatie van Gamemax), met de aanwezigheid
van het Hainaut XR en gaming ecosysteem: conferenties, B2B vergaderingen, speed-dating,...

https://www.polemuseal.mons.be/fr/museum-lab
https://technocite.be/inscription-inauguration-de-la-xr-academy/
https://www.telemb.be/article/mons-des-subsides-pour-un-festival-des-lumieres-et-des-expos-denvergure
https://stereopsia.com/
https://www.xrvalley.be/


Sprekers gespecialiseerd in gamification: Julien Annart (ForJ), Joëlle Tilmanne (Hovertone), Hervé
Verloes (Poolpio), Gauthier Renard (Le CLICK/Universiteit van Bergen), Thibault Philippette

(Louvain Game Lab van de UCLouvain).

20u00 : Vervoer naar Brussel.

Woensdag 15 februari - Charleroi

Wat mag u verwachten? De gelegenheid om meer te weten te komen over het AI-project van
het Fotomuseum, maar ook om de innovatieve mediabedrijven en toeristische spelers te
ontdekken die het lokale industriële erfgoed transformeren tot een niet te missen culturele
attractie. Enkele projecten die we volgen: het themapark Legoland, het nieuwe interactieve
animatie- en beeldcentrum Quai 10, maar ook de lopende vastgoedprojecten die het plaatselijke
culturele aanbod versterken (Museum voor Schone Kunsten, het Gemeenschappelijk
Archiefcentrum, enz.).

9u : Vervoer naar Charleroi (55 Km) - #AI & ARCHIVES

10u : Onthaal aan Quai 10. Presentatie van het lokale ecosysteem met verschillende sprekers:
- Matthieu BAKOLAS (QUAI10)
- Selin ESKIN en Christelle ROUSSEAU (  Fotografiemuseum van Charleroi)
- Sébastien NAHON (KUL-MIIL)

12u : Reis naar Dreamwall

12u30 - 13u30 : Lunch en B2B vergaderingen bij Dreamwall

13u30: 2e deel van de presentaties:
- Jérémy Branca (Dreamwall)
- Spreker nog te bevestigen (Digital Station)

13u: 2de deel van de presentaties:
- Jérémy Branca (Dreamwall)
- Spreker nog te bevestigen (Digital Station)

15u : Vervoer naar Brussel

17u : Exclusieve toegang tot een selectie van lichtinstallaties in het kader van de pers bezoeken
van het Bright Festival, het lichtfestival van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gelegenheid
om met de digitale kunstenaars die in Reset en het Muziekinstrumentenmuseum exposeren, van
gedachten te wisselen.

https://www.museephoto.be/
https://www.lejournaldelevasion.be/fr/charleroi-visites-guidees-insolites-et-lieux-tendance
https://www.lejournaldelevasion.be/fr/charleroi-visites-guidees-insolites-et-lieux-tendance
http://starparc.be/2021/01/le-projet-de-parc-legoland-sur-le-site-de-caterpillar-a-gosselies-en-bonne-voie.html
https://www.quai10.be/le-quai-10/le-projet/
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/2021/04/23/trois-grands-projets-qui-vont-booster-la-culture-44NART2FQNH7HLGKATLTMVIHI4/
https://www.quai10.be/
https://www.visit.brussels/en/visitors/agenda/bright-festival
https://reset.brussels/
https://www.mim.be/fr


Donderdag 16 februari 2023 - Gent

Wat mag u verwachten? Presentatie van het lokale ecosysteem met verschillende sprekers,
makers van innovatieve Vlaamse en internationale toeristische projecten. Bewonder het Lam
Gods en andere kunstschatten in de Sint-Baafskathedraal. Beleef de bewogen geschiedenis in
augmented reality alsof je er zelf bij was...

8u30 : Vervoer naar Gent (60 Km) - #WEB3 & TOURISM

10u : Onthaal in Gent: voorstelling van het lokale ecosysteem met verschillende sprekers/
Alfavision - HOWEST Hitlab - Poppr - …
12u : Lunch en B2B-meetings
13u:  Inspirerend cultureel bezoek van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal in AR.

14u : Vervoer naar Brussel

17u-21u : Officiële openingsceremonie van het BRIGHT lichtfestival in het gemeentehuis van
Schaarbeek - in aanwezigheid van Burgemeester Cécile Jodogne. Ontmoeting met THE LAB &
HERITAGE LIX ecosysteem in een geklasseerd Art Nouveau gebouw - bezienswaardigheid tijdens
één van de 3 Bright light festival rondleidingen.

https://www.alfavision.be/
https://www.hitlab.be/
https://www.poppr.be/en
https://www.sintbaafskathedraal.be/en/ghent-altarpiece-ar-tour/
https://xr4heritage.com/xr4heritage-the-lab/
https://xr4heritage.com/heritage-lix/


Optioneel : Biermuseum Schaarbeek.

Vrijdag 17 februari 2023 - Brussel

Congresdag in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis:
- ronde tafels, keynotes, demonstraties en presentaties (gratis);
- B2B events inclusief (betalend) ;

- Lunch + bijeenkomst XR-AI-WEB3 Cultuur & Toerisme
- Cocktailreceptie + immersive after-work

_ _

Voor vragen of meer informatie over de Discovery Tour kan u terecht bij Alexandra GERARD

(alexandra@stereopsia.brussels)

Het DISCOVERY TOUR + CONFERENCE - Premium ticket biedt toegang tot de 3 bovenstaande excursies
(14-15-16/2) alsook tot de congresdag op 17/2 en B2B evenementen.

Inschrijven via https://thefactory2023.eventbrite.fr

_ _

MET DE DEELNAME VAN

https://www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda/bright-festival/parcours/nocturnes-des-musees/musee-schaerbeekois-de-la-biere
https://thefactory2023.eventbrite.fr



