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Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website 
en de organisatie van lezingen en tentoonstellingen is A+ Architec-
ture in Belgium dé referentie voor architectuur en stedenbouw in 
België. 
 Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A+ Archi-
tecture in Belgium architecten, beleidsmakers, opdrachtgevers en 
producenten aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle 
invulling van onze gebouwde omgeving. A+ Architecture in Belgi-
um wil hiermee eveneens bruggen te slaan tussen architectuurde-
bat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschappen en het 
internationale niveau.
 Het Team Vlaams Bouwmeester, de Brusselse Bouwmeester maît-
re architecte en de Cellule architecture zijn structurele partners die 
inhoudelijk bijdragen aan het tijdschrift A+. De vzw ontvangt wer-
kingssubsidies van de Vlaamse Overheid en de Fédération Wallonie 
Bruxelles, de Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Stad Brussel. 
 A+ Architecture in Belgium is een vereniging zonder winstoog-
merk die werd opgericht in 1973. 

“A+ is voor ons het tijdschrift dat een perma-
nente inventaris opmaakt van de hedendaag-
se architectuurproductie in België. 
 A+ is ook een belangrijke speler die de  
debatten over architectuurvragen voedt en 
over een levende architectuurcultuur na-
denkt. We waarderen ook de diversiteit en het 
kritische gevoel van het netwerk van auteurs 
die schrijven voor A+. 
 Waar andere publicaties een niche-
karakter hebben of meer bevooroordeeld zijn, 
maken het tweetalige karakter en het culture-
le doel van A+ in brede zin het tijdschrift tot 
een essentiële publicatie in België.”

Harold Fallon, AgwA Architecten

Voor meer informatie 
–  over de tarieven van advertenties in het tijdschrift
–  over de programmatie van lezingen en tentoonstellingen in 2021
–  over de verschillende sponsorformules
–  over de tarieven voor banners op de website of in de nieuwsbrief
 in combinatie met advertenties in het tijdschrift

→ Rita Minissi 
 rita.minissi@mima.be
 +32 497 50 02 92

“A+ speelt een belangrijke rol binnen de con-
text van de Belgische architectuur. Het tijd-
schrift kan een resonantie hebben tot ver 
buiten de grenzen van België. A+ moet er zijn, 
want het vormt een belangrijke bijdrage aan 
het architectuurdebat.” 

Stephen Bates, Sergison Bates architects, London. 
Architect  van het  Kanal – Centre Pompidou project in Brussel.
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Events  &  Network.Digital, Magazine,

* Onze evenementen worden georganiseerd volgens de geldende 

 sanitaire regels en zijn dus onderhevig aan eventuele wijzigingen.

Sinds 2006 gebeurt de programmatie van lezingen 
en tentoonstellingen over architectuur in samenwer-
king met Bozar, marktleider op het vlak van culture-
le evenementen binnen de sector in België, met een 
strategische ligging in hartje Brussel. A+ mocht al de 
allergrootsten uit de wereld van de hedendaagse ar-
chitectuur ontvangen zoals bijvoorbeeld David Chip-
perfield, Rem Koolhaas en Peter Zumthor.
 De tentoonstellingen lokken gemiddeld 5.000 be-
zoekers/jaar en de lezingen, naargelang van de zaalca-
paciteit, 480 tot 2.100 personen per avond. Het publiek 
bestaat voornamelijk uit architecten, studiebureaus en 
architectuurstudenten. De lezingen worden gestreamd 
en bereiken zo duizenden mensen online en wereldwijd.

Nodig uw klanten en medewerkers uit voor een avond rond ar-

chitectuur in Bozar (een lezing voorafgegaan door een vip-ape-

ritief of gevolgd door een privé dinner) zal het imago van uw 

bedrijf meer opleveren dan een klassiek commercieel contact.

 Met onze sponsorformules op maat kunt u uw merk koppe-

len aan het prestigieuze culturele programma van Bozar. Een 

uitstekende garantie voor zichtbaarheid en networking voor, 

tijdens en na de evenementen.*

A+ is meer dan een tijdschrift. A+ is een community die verschil-
lende opiniemakers van de hedendaagse architectuur en de belang-
rijke beroepen binnen de architectuursector rond zich verzamelt. 
Het is een dynamische groep, waarin zowel aanstormend talent, 

als invloedrijke gevestigde waarden binnen de architectuur een 
plaats vinden. Onze community is een optelsom van een tijdschrift 
dat geldt als dé referentie binnen de architectuur en bij uitzon-
derlijke evenementen op prestigieuze locaties. Deze evenementen 

zijn onmisbare netwerkmomenten binnen de sector. Word lid van 
deze community en geniet van de verschillende voordelen, zoals de 
zichtbaarheid van uw merk op onze communicatiekanalen, social 
media en drukbezochte website.

A+288 The House: A High-Performance Machine 
  (22/2)
  Wonen is meer dan de keuze tussen een huis of een 

appartement, in de stad of erbuiten. Het woonvraagstuk behelst 

zowel ruimtelijke kwaliteit, verdichting als betaalbaarheid. Tijdens 

de Coronacrisis werd de woning willens nillens een performante 

machine. De plek waar je niet alleen woont, maar ook werkt, 

lesgeeft, je ontspant, en intens samenleeft met huisgenoten of 

net heel geïsoleerd alleen leeft. In dit nummer onderzoekt A+ 

de impact van deze programmaverschuiving op typologie en 

ruimtelijkheid. Products: finishing, home automation

A+289  The Return Of Craftmanship (19/4) 
  Er is steeds meer vraag naar duurzame architectuurop-

lossingen waarbij eerlijk materiaalgebruik en maatwerk voorop 

staan. Het gaat daarbij niet alleen over traditionele technieken 

en lokale materialen, maar ook over de samenwerking tussen 

ontwerper en uitvoerder, en over kennisoverdracht. A+ onder-

zoekt het belang van vakmanschap voor de toekomst van de 

architectuur en stelt hierbij enkele materialen en technieken in 

de kijker, zoals bouwen met onder meer hout, baksteen en leem.

Products: structures, materials, walls

A+290  Domesticating Public Space (21/6)
  De Coronacrisis legde er eens te meer de nadruk 

op: waardig wonen en werken in de stad gebeurt bij gratie van 

kwalitatieve publieke ruimte. Pleinen en straten waar plaats is 

voor fietsers en voetgangers, zon en groen. In de stad toonden 

alternatieve fietspaden, schoolstraten, leefstraten, en het (tijdelijk) 

inperken van parkeerplaatsen, hoe het plots toch anders kan. 

In dorpen en de stedelijke periferie blijft kwalitatieve publieke 

ruimte een agendapunt. Hoe kunnen we deze trend bestendigen? 

Wie zijn de spelers die ze beïnvloeden? Wat maakt het verschil 

voor een buurt? Products: outside, floors, ceramics

A+291  Kids: School’s Over, Let’s Play! (20/9)
  Het aanbod aan faciliteiten voor kinderen – zoals 

scholen, crèches, sportinfrastructuur, bibliotheken, speelpleinen 

en skateparken – bepaalt in grote maat de leefbaarheid van een 

plek. Daarom vertrekt A+ in dit nummer niet van een bepaald 

programma, maar vanuit die doelgroep. We bekijken de gebouw-

de ruimte door de ogen van het kind en geven een overzicht van 

projecten die een stimulerende en inspirerende omgeving vormen 

voor de opgroeiende jeugd. Products: sanitary, bath, kitchens

A+292  Oversize: Adaptive Reuse  (15/11)
  Uit ecologische en economische overtuiging kiezen 

publieke en private opdrachtgevers steeds vaker voor de herbe-

stemming van grootschalige constructies en het hergebruik van 

materialen. Zo dragen ze bij aan de verdere uitbouw van de circulaire 

economie. Een oud kantoorgebouw wordt school, een fabriek of 

silo wordt omgevormd tot woningen, een voormalige rijkswacht-

kazerne krijgt een tweede leven als broedplaats voor ontwerpers 

en kunstenaars. A+292 onderzoekt de architecturale, stedelijke 

en maatschappelijke mogelijkheden van een reconversie, met een 

focus op grootschalige gebouwen. Products: natural light, lighting

Special Edition = Internationale Uitstraling 
A+293  A+ Brussels Prize For Architecture (13/12)
  A+ organiseert een Brusselse Prijs voor Architec-

tuur en bekroont daarmee recente realisaties van Belgische of 

buitenlandse architecten in Brussel en van Brusselse bureaus 

in België of het buitenland. Deze prijs zal tweejaarlijks worden 

uitgereikt, in verschillende categorieën, waaronder private in-

terventies, publieke gebouwen, openbare ruimte, innovatieve 

praktijken, en beloftevolle jonge architecten. De Engelstalige 

speciale uitgave A+293 brengt uitgebreid en geïllustreerd ver-

slag van alle nominaties, de jurering en de winnende projecten. 

Deze speciale editie zal verschijnen tijdens de Brusselse Prijs 

van Architectuur in Bozar. 

In 2021 publiceert A+ 5 tijdschriftnummers (nl/fr) +  
1 speciale, internationale uitgave (en).

Het tweemaandelijkse tijdschrift bespreekt recent opgeleverde 

projecten, brengt interviews met internationale toparchitec-

ten en publiceert artikels over de Belgische architectuuractu-

aliteit. Er is telkens een centraal thema, dat uitgediept wordt 

door bijdrages van onder andere de Vlaams Bouwmeester, de 

Brussels Bouwmeester (bma) en de Cellule architecture (fwb). 

De verschijning van elk nummer wordt telkens gekoppeld aan 

een launch-moment met een exclusieve rondleiding van één 

van de gepubliceerde projecten. 

A+ Magazine 2021 = Recente projecten, Interviews,  Actualiteit & Thema

↓
Henry Le 
Boeufzaal, Bozar

↓
Hortahal, Bozar

Met het digitale platform A+ bereiken we ALLE archi-
tecten in België en dit dankzij een database van ruim 
12.500 architecten en 4.500 verwante beroepen die 
geabonneerd zijn op onze tweemaandelijkse nieuws-
brief.  Nieuwe rubrieken zoals het “project in de kijker”, 
“wedstrijd van de week” of nog productinformatie ma-
ken de inhoud van die nieuwsbrief rijk en divers.  

Verschijningsdata nieuwsbrieven 2021

A-plus.be is eveneens een venster op de activiteiten van A+, 

zoals alle geplande evenementen (lezingen, tentoonstellingen, 

debatten, launch parties,…) en publicaties (tijdschriften, spe-

ciale uitgaves en boeken). A-plus.be biedt daarenboven een 

kritische blik op het architectuurveld door de publicatie van 

opiniestukken, en besprekingen van pas verschenen boeken 

of tentoonstellingen. 

 Dankzij deze dynamiek, zowel op onze social media als via 

onze newsletter bereiken we een breed en divers publiek.
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