
 

 

Een Thalys in de kleuren van Jean Paul Gaultier 
 

Jean Paul Gaultier signeert een Thalys 
ter gelegenheid van de tentoonstelling over hem  

in de Kunsthal in Rotterdam.  
 

 

 

Woensdag 6 februari, Parijs: op uitnodiging van Fanck Gervais, 
CEO van Thalys International, plaatste Jean Paul Gaultier vandaag 
zijn handtekening op een Thalys die speciaal aan hem gewijd is. 
Deze ‘modieuze’ actie luidt het begin in van de internationale 
tentoonstelling over de Franse ontwerper in de Kunsthal in 
Rotterdam: “The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the 
Sidewalk to the Catwalk” (10 februari tot 12 mei 2013). Ook Vincent 
Mentzel, lid van de raad van bestuur van de Kunsthal in Rotterdam, 
was aanwezig.  
 
 
Jean Paul Gaultier is in deze speciale Thalys naar Rotterdam gereisd. 
Vanuit Parijs is Rotterdam met Thalys bereikbaar in 2u36. Vanuit Brussel 
kan je naar Rotterdam in slechts 1u10. In Rotterdam zal Jean Paul 
Gaultier de laatste hand leggen aan zijn tentoonstelling, die op 10 
februari voor het grote publiek de deuren opent. De speciale Thalys zal 
daarna tijdens de volledige duur van de tentoonstelling rondreizen op het 
Thalys netwerk, zodat reizigers in zowel Frankrijk, België, Nederland als 
Duitsland van de kleuren van deze grootse Franse couturier kunnen 
genieten.  
 
Op initiatief en onder leiding van het Montreal Museum of Fine Arts en in 
samenwerking met Maison Jean Paul Gaultier en de Kunsthal in 
Rotterdam brengt deze wervelende tentoonstelling de wereld van deze 
briljante ontwerper tot leven. Ze biedt een unieke kans om zowel zijn 
haute couture collecties als zijn creaties voor theater en cinema te 
ontdekken. En dat alles in een van de boeiendste Europese steden: 
Rotterdam.  
 
Opmerking: reizigers kunnen op vertoon van een geldig Thalys 
vervoersbewijs de tentoonstelling bezoeken met een korting (€10 in plaats 
van €12,50).  
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Jean Paul Gaultier zet zijn handtekening op zijn Thalys  
© Thalys, foto Patrice Maurein 

Jean Paul Gaultier, Franck Gervais, CEO van Thalys 
International en Vincent Mentzel, lid van de raad van 
bestuur van museum Kunsthal in Rotterdam 
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Jean Paul Gaultier voor de marinestrepen op de Thalys 
© Thalys, foto Patrice Maurein 

Persbericht 

 6 februari 2013 

EVENEMENT 



 

Over Thalys 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel 

Brussel met Parijs verbindt in 1u22, maar ook met 

Keulen en Amsterdam in 1u47 en 1u53. Sinds 29 

augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe Duitse 

bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. 

Vanaf 30 oktober 2011 biedt Thalys eveneens een 

dagelijkse verbinding tussen Brussels Airport en 

Paris Nord. 

Thalys is lid van Railteam, een 

samenwerkingsverband tussen de belangrijkste 

Europese hogesnelheidsoperatoren; van de CER 

(Community of European Railway and Infrastucture 

Companies) en de UIC (Union Internationale des 

Chemins de Fer).  

De baseline “Van harte welkom” is het motto van het 

merk en het bedrijf dat van de kwaliteit van de 

ontvangst en de dienstverlening zijn belangrijkste 

waarden maakt. Alle Thalys-treinstellen zijn 

uitgerust met WiFi (ondersteund door 21Net en 

Nokia Siemens Networks) en werden volledig 

gerenoveerd met een nieuw design en verbeterd 

comfort. Catering wordt in Comfort 1 aan de 

zitplaats opgediend en is in Comfort 2 beschikbaar 

in het barrijtuig.  

Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat 
toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een 
scala van diensten. Deze kaart is toegankelijk voor 
alle reizigers op thalys.com. 
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