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Calypsor werd opgericht om privé-verzamelaars te helpen bepaalde niet getoonde 
kunstwerken toegankelijk te maken voor het publiek. 
Daartoe biedt Calypsor een soepele aanpak op maat, gaande van schenkingen en legaten tot 
depots en tijdelijke bruiklenen. 
Nooit eerder getoonde werken zullen op die manier in musea over heel de wereld kunnen 
worden tentoongesteld. 
 
Calypsor heeft een juridische vorm aangenomen van een Fonds op naam, opgericht in de 
schoot van de Koning Boudewijnstichting en erdoor beheerd. 
De dagelijkse werking wordt verzekerd door een onafhankelijke VZW met dezelfde naam en 
met zetel in Brussel. 
 
De VZW steunt het Fonds door middel van de evenementen en culturele activiteiten die ze 
organiseert. 
 
Het Calypsorfonds geniet van zeer gunstige fiscale voorwaarden en de expertise van 
onafhankelijke specialisten. Het Fonds heeft aantrekkelijke en vernieuwende oplossingen te 
bieden inzake giften, legaten en bruiklenen van kunstwerken. 
 
Sinds september 2007, in medewerking met het K.I.K beheert Calypsor de vriendenkring van 
het K.I.K. 
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Samenstelling van het Erecomité 
 
 
Voorzitter 
 

o De heer Léonard Gianadda, voorzitter van de Fondation Pierre Gianadda (Martigny - 
Zwitserland) 

 
 
Ereleden 
 

o Mevrouw Colette Flesch, lid van het parlement van Luxemburg en schepen van 
cultuur van de stad Luxemburg 

o De heer Bernard Foccroulle, directeur van de Koninklijke Muntschouwburg, Brussel 
o Mevrouw Dora Janssen, verzameling Paul & Dora Janssen 
o Mevrouw Catheline Périer D’Ieteren, professor Kunstgeschiedenis en Archeologie, 

Université libre de Bruxelles 
o Prinses Constance de Polignac, voorzitster van de Stichtingen Polignac-Kerjean en 

Forteresse de Polignac 
o Markies Olivier de Trazegnies 

 
 
Weldoeners - Schenkers 
 

o Edmond de Rothschild Europe Private Bank 
o Puilaetco Private Bankers 
o BNP Paribas Private Bank 
o UBS Belgium SA 
o Dexia Bank Cinquantenaire - Jubelpark 
o Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Belgium) 


