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 by Omad   

La Boîte à Musique 

"Van Adolphe Adam tot Alexander Zemlinsky"

La Boîte à Musique is gelegen naast het Paleis van Schone kunsten, met

een goede reden. De aanwezigheid van cultuur kan hier niet ontkend

worden, maar de definitie van cultuur is nogal beperkend: U vindt hier

enkel klassieke muziek. De winkel wordt uitgebaat door de familie de

Wouters d'Oplinter. Zoon Bertrand heeft de leiding van het (kleine)

platenlabelb Pavane, gespecialiseerd in klassieke muziek. Het aanbod in

de winkels is zeer groot, de prijzen zijn zeer redelijk, en als U net niet die

felbegeerde CD vindt in de winkel, steek dan gewoon de straat over, daar

vindt U Domaine du Disque een andere Belgische klassieker.

 +32 2 513 0965  www.laboiteamusique.eu/

contact_us.php

 info@classicalmusic.be  Coudenberg 74, Brussel

 by Dave Heuts   

Taschen 

"Cute Bookstore"

Taschen is a bookstore on Rue Lebeau. This charming shop has a wide

selection of books which includes classics, new releases and more. They

also have a varied genre of paperbacks such as art, architecture,

photography, music, films and collector's edition.

 +32 2 513 8023  www.taschen.com/pages/

en/stores/19216.store_bru

essel.htm

 store-

brussels@taschen.com

 Rue Lebeau 16-18, Grand

Sablon, Brussel

 by Public Domain   

Brüsel 

"Paradijs voor de Stripofiel"

Vorig jaar, ontwierp de bekende Belgische striptekenaar Françoi Schuiten

zijn eerste theater. Hij heeft altijd een zwak gehad voor architectuur. In

zijn beroemd boek Brüsel, ontwierp hij een magische, tijdloze stad

(geïnspireerd op Brussel, natuurlijk) waarop het ijzeren interieur van deze

magische stripwinkel is gebaseerd. Voor gewone Belgische strips, gaat U

naar eender welke belangrije boekhandel, maar hier vindt U de rariteiten -

en een indrukwekkende verzameling beeldjes, en niet allen van Kuifje. De

galerij is op de eerste verdieping, en u staat meteen nog voor een andere

verrassing.

 +32 2 511 0809  www.brusel.com/  info@brusel.com  Boulevard Anspach 100,

Anspachlaan 100, Brussel

 by condesign   

Waterstone's 

"Een van de Weinige Enkel Engelse-

boekhandels"

Waterstone's was de eerste English-only boekhandel in Brussel. Er wordt

een grote selectie van tijdschriften en kranten uit de Verenigde Staten en

het Verenigd Koninkrijk verkocht. De eerste verdieping staat vol met

kookboeken, romans, landkaarten en een zeer uitgebreide verzameling

van reis- en toerismeboeken van vele verschillende plaatsen overal ter
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wereld. Ze hebben ook een boek getiteld "Hints for living in Belgium" van

de North American Women's Club.

 +32 2 219 2708  www.waterstones.com/bo

okshops/brussels

 brussels@waterstones.com  boulevard Adolphe Max 71,

Brussel

 by opethpainter   

Le Rat Conteur 

"Voor de Hele Familie"

Deze mooie boekhandel heeft een enorme keuze in Franse kinderboeken.

De winkel is vlabij het Woluwe Shopping Center en is dus makkelijk

bereikbaar. Er is een lees- en speelhoekje waar de kinderen de boeken

kunnen bekijken. Er zijn kleurboeken, sprookjes en spannende boeken.

Het gebouw naast Le Rat Conteur huisvest een boekhandel voor

volwassenen genaamd A Livre Ouvert.

 +32 2 762 6669  www.alivreouvert.be/  rue Saint-Lambert 116, Sint-

Lambertusstraat 116, Woluwe-Saint-

Lambert
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