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Joséphine de Beauharnais, Nefertiti, Mary Stuart, Lucrezia Borgia… Vereerd of veracht, van rijke of
arme komaf, ze waren iconen in hun tijdperk met een buitengewone lotsbestemming.

JOSÉPHINE,
l'atout incroyable
de Napoléon
30 oktober
De bijzondere levensloop van
Joséphine, de eerste vrouw
van Napoleon, de vrouw van
wie hij echt gehouden heeft,
die hij tot keizerin gekroond
heeft en vervolgens heeft verstoten. Toch blijft hij zijn hele
leven lang een onverbrekelijke
band met haar houden …

→ Leer Frans met de oefeningen
over Napoleon!
Trailers

Afbeeldingen

LUCRÈCE BORGIA,
une femme au Vatican
6 november

MARIE DE MÉDICIS,
l’obsession du pouvoir
27 november

Lucrezia Borgia wordt vaak beschreven
als een monster van perversie en ontucht,
maar was gedurende haar halve leven
de stralende hertogin van Ferrara, in het
noorden van Italië. Waarop berust haar
legende?

Als lid van een diabolische bankiersfamilie uit Florence, kent Maria luxe,
macht, vernedering en ook armoede. Hoe
was haar relatie met koning Hendrik IV,
die haar vernederde met zijn minnaressen en bastaards? Speelde ze een rol
bij zijn moord?

BLANCHE DE CASTILLE,
la reine mère a du caractère...
13 november

NÉFERTITI,
mystérieuse reine d’Égypte
4 december

Blanca van Castilië was niet alleen maar
een bijzonder gelovige regentes, hoewel
het eeuwige leven van haar gekroonde
zoon Lodewijk IX een obsessie voor haar
was. Deze vrouw met een uitzonderlijke
persoonlijkheid domineert de 13e eeuw
door haar moed.

‘Nefertiti: de mooiste onder de schonen’
zoals ze meer dan dan 35 eeuwen geleden
werd genoemd, toen ze regeerde over
Egypte met Akhenaton, een van de laatste
farao's van de achttiende dynastie. We
proberen de mysteries rondom deze
vrouw te ontrafelen.

MADAME ROYALE,
l’orpheline de la révolution
20 november

MARIE STUART,
reine de France et d’Écosse
11 december

Stéphane Bern laat ons kennismaken met
het ongelooflijke lot van Marie-Thérèse de
France, dochter van Lodewijk XVI en MarieAntoinette. Deze bijna-koningin, gebrandmerkt door de Franse revolutie, brengt
meer dan veertig jaar in ballingschap in
Europa door. Haar levensloop lijkt op een
achtbaan…

We vertrekken naar Schotland, naar wat
er nog overgebleven is van het paleis
van Linlightgow, waar Mary Stuart werd
geboren in 1542, kort voor de dood van
haar vader, koning James V. Zo begint
het tragische verhaal van de Koningin
van Frankrijk en Schotland ...
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Van het Oude Egypte tot de Franse Revolutie, van de Verlichting tot de Renaissance; we maken een
spannende en fascinerende reis door de tijd om deze vrouwen te leren kennen die hun stempel
hebben gedrukt op de geschiedenis.

