Persbericht

Van 1 t/m 17 april 2017
Autoworld - Brussel

« British Classic Car Heritage »
Een expo met meer dan 35 Engelse sportwagens en berlines !
Onverwacht goed nieuw, tijdens de paasvakantie, van 1 t/m 17 april 2017 plaatst Autoworld de
schijnwerpers op de Engelse klassiekers uit de jaren ’50 tot ’70.
Ruim 35 auto’s brengen een overzicht uit de gloriejaren van de Engelse automobielindustrie. De
meeste bekende sportwagens als Austin Healey, MG, Morgan, Sunbeam en Triumph.
Luxeberlines van Daimler en Jaguar, minder bekende namen als Humber, Rover of Armstrong
Siddeley, van Mini tot Rolls Royce, zonder de mythische Land Rover te vergeten.
De tentoonstelling komt tot stand dank zij de TEDG of “The English Drivers Guild” en enkele privé
verzamelaars die hun mooiste exemplaren in Autoworld tentoonstellen. Van de kleine populaire
Mini tot de prestigieuse Aston Martin en andere Jaguars. Als extraatje twee vooroorlogse
topmodellen zoals de Singer Le Mans en MG J2 uit de jaren ’30 en enkele racers zoals een Healey
Silverstone en Arnolt Bristol uit de na-oologse periode.
Voor het eerst zullen Engelse sportwagens en berlines in zulk een groot aantal naast de vaste
collectie van Autoworld voorgesteld worden.
Tot in de jaren ’80 waren de Engelse fabrikanten mee toonaangevend in het automobiellandschap.
Roemrijke merken, belangrijke overwinningen in de autosport wereldwijd en bakermat (nog steeds)
van de Formule 1.
Sinds de val van Rover hebben de Engelsen geen grote autobouwer meer in eigen beheer. De
grootste fabrikant, Jaguar-Land Rover, is in Indische handen, Mini zit bij de Duitsers (BMW). Die
laatste bouwen sinds kort ook auto's in het Nederlandse Born, terwijl JLR binnenkort een nieuwe
fabriek neerzet in Slovakije.
De TEDG staat open voor alle eigenaars van Engelse auto’s zonder onderscheid van merk of jaartal.

Praktische inlichtingen:
Autoworld - Esplanade van het Jubelpark – 1000 Brussel
Iedere dag open - zelfs op maandag - van 10.00 u tot 17.00 u (zaterdag en zondag tot 18:00u)
De toegangsprijs voor het museum bedraagt: € 10/ volwassene - € 8/ senior – € 7/ student - € 4/kind
van 6-12 jaar - gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar
Info: www.autoworld.be of +32.2.736.41.65 – en Facebook fanpage
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