
museum op maat
2015 >< 2016



ingang groepen
Koningsplein 3, 1000 Brussel (via ‘GRESHAM’)

muséeoldmastersmuseum + muséemodernmuseum 
Regentschapsstraat 1A (gelieve aan te bellen). 
muséemagrittemuseum + muséefin-de-sièclemuseum
Koningsplein 2.
Er bevinden zich twee parkeerplaatsen voor personen met een 
fysieke beperking ter hoogte van de Regentschapsstraat 1.

openingsuren
10 tot 17 uur
Tijdens het weekend van 11 tot 18 uur
Gesloten elke maandag, 1 januari, 2de donderdag van januari, 1 mei, 
1 en 11 november, 25 december

muséemeuniermuseum
Abdijstraat 59 – 1050 Brussel
Dinsdag tot en met vrijdag: van 10 tot 12u en van 13 tot 17u 
Weekends: enkel voor groepen, na afspraak.

muséewiertzmuseum
Vautierstraat 62 - 1050 Brussel
Dinsdag tot en met vrijdag: van 10 tot 12u en van 13 tot 17u
Weekends: enkel voor groepen, na afspraak.

Elke eerste woensdagnamiddag van de maand, vanaf 13 uur, zijn de 
musea gratis te bezichtigen.

F



Museum op maat wil ervoor zorgen dat iedereen, over handicap, 
cultuur,  taal of welke beperking ook heen, een gelijke kans krijgt om 
op een persoonlijke en aangepaste manier het museum te bezoeken. 
Museum op maat onderscheidt vier publieksgroepen met een 
specifiek aanbod:

Equinox 
voor blinden en slechtzienden

Gebarentaal 
voor doven,  slechthorenden en 
gebarentaalgebruikers
 
Komeet 
voor mensen met een mentale en/of 
fysieke beperking

Sesam 
voor mensen in economische, sociale of 
culturele moeilijkheden

Museum op maat organiseert haar activiteiten binnen en buiten de 
muren van de musea. Bezoek onze vaste collectie en de tijdelijke 
tentoonstellingen ter plaatse. Is het moeilijk om naar het museum te 
komen? Dan komt een gids tot bij jou!

museum op maat     2015-2016



Neem de tijd om onze musea te ontdekken:



Equinox
voor blinden 
en slechtzienden



Equinox

… neemt de blinde en slechtziende 

bezoeker mee op een zintuiglijke 

ontdekking van de kunstwerken en maakt 

daarvoor gebruik van audiodescriptie, 

reliëftekeningen, 3D-ensceneringen, 

muziek en literatuur. 

Begeleid door een gespecialiseerde gids 

kunnen volwassenen op aanvraag het 

ganse jaar onze musea bezoeken. De gids 

vertrekt vanuit de audiodescriptie om de 

schilderijen te beschrijven en vult deze 

aan met allerlei hulpmiddelen.



  

 

Groepen 

Tijdens een bezoek aan onze musea

(oude kunst en/of fin-de-siècle) 

ontdekken blinden en slechtzienden hoe 

een beeldhouwer te werk gaat. Door 

de materialen van de beeldhouwer zelf 

te hanteren en door de sculpturen aan 

te raken, ervaar je hoe een sculptuur 

ontstaat. Wil je nog een stap verder 

gaan? Word dan zelf de beeldhouwer en 

ga onder begeleiding van de gids aan de 

slag in het atelier.  

Tijdelijke tentoonstellingen:

2050, een korte geschiedenis van de 

toekomst (tot 24.01.2016)



Praktisch

Tarieven

8 € inkom, 6 € inkom/-26 jaar 

per activiteit

Begeleiders gratis

Maximaal 7 personen per groep, 

begeleiders niet meegerekend.

Reserveren noodzakelijk 

T +32(0)2.508.34.66

museumopmaat@fine-arts-museum.be



Gebarentaal
Culturele activiteiten in 
Vlaamse gebarentaal 
voor doven, 
slechthorenden en 
gebarentaalgebruikers



Gebarentaal

Zonder gids 
Wil je graag het muséemagrittemuseum bezoeken, alleen, 
met vrienden of familie zonder gids? 
De visiogids stelt 21 werken van Magritte voor in Vlaamse, 
Belgisch-Franse en internationale gebarentaal.  Je vind hem aan 
de audiogidsenbalie van het muséemagrittemuseum. 

Met gids 
dovenclubs

• Doofheid is van alle tijden. In de collectie van het 
muséeoldmastersmuseum en in het muséefin-de-
sièclemuseum bevinden zich een aantal kunstwerken van 
dove kunstenaars. Bekijk ze samen met onze dove gids tijdens 
een rondleiding in Vlaamse gebarentaal.

• Weet je weinig van kunst af? Gebarentaal en kunst  hebben 
meer gemeen met elkaar dan je zou denken… Wij bewijzen 
je dit graag in de dovenclub zelf. De dove gids komt naar 
jou voor een activiteit of lezing rond kunst, gebarentaal, 
dovencultuur en visuele communicatie! We brengen een 
koffer vol materiaal mee en leren je onder andere nieuwe 
naamgebaren van kunstenaars kennen! 



dovenscholen

Vind je beelden en schilderijen mooi en wil je er meer over 
weten. Weet je wat het gebaar voor Rubens is? Of voor verf? 
Of beeldhouwer?  

Een goede kennis van Vlaamse gebarentaal blijft cruciaal 
voor dove kinderen. Daarom vindt museum op maat het 
belangrijk om kinderen in dovenscholen of in het Gon te laten 
kennismaken met een culturele woordenschat in de Vlaamse 
gebarentaal.  

Scholen kunnen een rondleiding reserveren in het museum, 
maar het museum komt ook naar de school! Gewapend met 
een koffer vol afbeeldingen, boeken, creatieve opdrachten 
en spelletjes en activiteiten bezoeken we je klas en leggen 
we uit wat een museum precies is en wat er allemaal te 
ontdekken is. De kinderen leren nieuwe gebaren voor 
‘schone kunsten’, ‘verf’, ‘suppoost’… en de naamgebaren van 
grote kunstenaars.

Slechthorenden 
Voor slechthorenden die geen Vlaamse gebarentaal 
kennen is er het Guide U-systeem. Dit systeem kan op het 
eigen hoorapparaat aangesloten worden, zodat u de gids 
optimaal kunt verstaan. Vraag ernaar bij de reservatie van een 
rondleiding!



Praktisch

Tarieven 

8€ of 6€/-26 jaar 

Extra Muros: 90€ (materiaal en verplaatsing inbegrepen)

Visiogids: 4€

Workshop voor groepen of extra muros: 90€

Activiteit voor individuelen: 8€ of 6€/-26 jaar

Maximaal 12 personen per groep.

reserveren

Reservatie noodzakelijk

T  +32(0)2 508 34 66

museumopmaat@fine-arts-museum.be



































Komeet 
...richt zich tot 
maatschappelijk 
kwetsbare personen



Komeet

...mensen met een mentale beperking, met een fysiek-
motorische beperking, in psychologische of psychiatrische 
begeleiding, in activiteitencentra, dagcentra of gesloten 
instellingen, in ziekenhuizen, kinderen en jongeren uit het 
bijzonder onderwijs, langdurig zieken, personen met MS, 
autismespectrumstoornissen, in thuisbegeleiding …

De groep wordt altijd begeleid door gespecialiseerde 
gidsen met ervaring in de culturele en de psychosociale 
sector. 
Autisme Centraal reikte al een kwaliteitslabel uit aan museum 
op maat voor ons werk met autisten.
Alle activiteiten zijn aangepast aan de specifieke wensen 
en noden van de doelgroep. Om aan de verwachtingen 
optimaal te voldoen, wordt iedere activiteit samen met de 
groepsbegeleider voorbereid.



Maak uw keuze uit de volgende formules of laat een 
dagprogramma samenstellen.

Kijk (1u15)
Smaakmaker

Bezoek je voor de eerste keer het museum? Ontdek dan 
de meesterwerken uit het muséeoldmastersmuseum, 
muséemodernmuseum, of het muséefin-de-sièclemuseum. 
Leef mee met René

Wie is René Magritte? Aan de hand van allerlei objecten die 
belangrijk waren in zijn leven en carrière kom je dit te weten.

Doe (2u)
Het schildersatelier (muséeoldmastersmuseum en 
muséefin-de-sièclemuseum)
Om een schilderij te maken, heb je veel nodig: penselen, een 
doek of een paneel, verf… Hoe werkt een schilder? Hoe ziet 
zijn atelier eruit? We maken kennis met de materialen van de 
schilder en maken ons eigen schilderij.
Werk mee met René

Bezoek het muséemagrittemuseum en laat je in het atelier 
inspireren tot een eigen surrealistische creatie.



Denk (1u30)
Magritte leeft! 

Het surrealisme vormt nog steeds een inspiratiebron voor vele 
hedendaagse kunstenaars. We maken kennis met enkele van 
deze kunstenaars en leren zelf surrealistisch denken, associëren 
en creëren. 

Over schoonheid 

We benaderen de collectie oude en moderne kunst met een 
filosofische blik: wat is mooi, wat is niet mooi? En moet kunst 
eigenlijk wel mooi zijn? Kunst doet meer dan bekoren alleen.

Tijdelijke tentoonstellingen
2050, een korte geschiedenis van de toekomst  (tot 24.01.2016)
Andres Serrano (18.03 > 21.08.2016)

Extra Muros
Ben je nog nooit in het museum geweest? Dan komt de gids 
graag tot bij u, gewapend met een koffer vol afbeeldingen, 
boeken, creatieve opdrachten en spelletjes! Binnen de eigen 
vertrouwde omgeving maakt de groep dan voor de eerste 
keer kennis met het museum, waar ze op latere datum door 
dezelfde gids worden ontvangen.
Ook het personeel kan kennis maken met het aanbod binnen 
de professionele omgeving. Heb je interesse om een 
rondleiding te boeken voor het publiek waar u mee werkt, 
maar wil u eerst meer informatie over Komeet? Dan komen wij 
graag tot bij u voor een pedagogische presentatie van het 
programma.



Praktisch

Tarieven

Gids: 60€/65€ WE (rondleiding/creatief parcours/atelier)

+ 2€ inkom/persoon

Tijdelijke tentoonstelling: 3,5€ per persoon + 60€ gids 

Extra Muros: 90€ (materiaal en verplaatsing inbegrepen)

Maximaal 12 personen per groep

Begeleider gratis

reserveren

Reservatie noodzakelijk

T  +32(0)2 508 34 66

museumopmaat@fine-arts-museum.be



Sesam 
voor kinderen, 
jongeren en 
volwassenen 
op zoek naar een 
betere sociale, 
socio-economische 
en culturele 
integratie.



De focus van de activiteiten ligt op een eenvoudig taalgebruik 
en een minimum aan voorkennis. Ze zijn ontwikkeld door 
een team van gespecialiseerde gidsen en zijn er speciaal 
voor: kinderen met een taalachterstand of leermoeilijkheden, 
weggelopen jongeren, mensen in armoede, mensen van 
diverse etnische achtergronden voor wie het Nederlands niet 
de moedertaal is: nieuwkomers in België, allochtonen, mensen 
zonder papieren, minderheden… Ons doel is inzicht in de 
Nederlandse taal en de inburgering in de westerse cultuur te 
stimuleren. 

Maak uw keuze uit de volgende formules of laat een 
dagprogramma samenstellen:



sesam
Ontdek voor de eerste keer (1u15)
Smaakmaker

Ontdek de grootste meesterwerken uit het 
muséeoldmastersmuseum, muséemodernmuseum, of het 
muséefin-de-sièclemuseum. 
Magritte

We bezoeken het muséemagrittemuseum en ontdekken iets 
typisch Belgisch: het surrealisme… 

Ontdek op een andere manier (1u30)
Dit is Belgisch! ( muséeoldmastersmuseum)
Deze rondleiding is er speciaal voor nieuwkomers in België 
en sluit aan bij de inburgeringscursussen. We bespreken 
de geschiedenis van België en enkele typerende 
karakteristieken, zoals Belgische humor, architectuur, politiek… 
Schilderijen vormen een mooie aanleiding om onze 
woordenschat te oefenen.  
Afspraak met de gids en de suppoost

(muséeoldmastersmuseum)
Bezoek je voor het eerst het museum en weet je niet goed 
wat te verwachten? Dan is deze rondleiding er voor jou! We 
leren meer over de taken van een museum, wie werkt er, wat 
mag en wat niet. Volg de gids… én de suppoost. Hij legt je uit 
hoe we onze kunstwerken beschermen.



Doe (2u)
Kijken en tekenen (muséeoldmastersmuseum  of
muséefin-de-sièclemuseum)
Kijken kan iedereen. Langer kijken vraagt wat oefening. 
Misschien lukt het door het maken van kleine schetsen. Een 
schets richt je blik. Je meet, analyseert, vergelijkt. Zoals een 
kunstenaar. We leren kijken door te doen. 
Werk mee met René

Bezoek het muséemagrittemuseum en laat je in het atelier 
inspireren tot een eigen surrealistische creatie.

Tijdelijke tentoonstellingen
2050, een korte geschiedenis van de toekomst  (tot 24.01.2016)
Andres Serrano (18.03 > 21.08.2016)

Extra Muros (2u)
Educatoren en begeleiders kunnen kennis maken met ons 
aanbod binnen de eigen professionele omgeving. Heb je 
interesse om een rondleiding te boeken voor het publiek 
waar u mee werkt, maar wil u eerst meer informatie over 
Sesam? Dan komen wij graag tot bij u voor een presentatie 
van het programma.  Ook de groep zelf kan in de eigen 
vertrouwde omgeving kennis maken met het museum. In 
dat geval komt een gids graag naar jou, gewapend met een 
koffer vol afbeeldingen, boeken, creatieve opdrachten en 
spelletjes! Op latere datum ontvangt dezelfde gids de groep 
in het museum voor een bezoek ter plaatse.



Praktisch

Tarieven

Gids: 60€/65€ WE(rondleiding/creatief parcours/atelier)

+ 2€ inkom/persoon

Tijdelijke tentoonstelling: 3,5€ per persoon + 60€ gids 

Extra Muros: 90€ (materiaal en verplaatsing inbegrepen)

Maximaal 12 personen per groep

Begeleider gratis

reserveren

Reservatie noodzakelijk

T  +32(0)2 508 34 66

museumopmaat@fine-arts-museum.be

Is uw vereniging aangesloten bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie? 

In dat geval kan u er een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.
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BEREiKBAARHEiD
muséeoldmastersmuseum, muséemodernmuseum, 
muséefin-de-sièclemuseum, muséemagrittemuseum
trein  Centraal Station
metro  Centraal Station, Park, Naamsepoort 
tram  92, 94
bus  27, 29, 38, 71, 95 
parking  Albertina-Congres via Stuiverstraat
parking Justitiepaleis op Poelaertplein
muséemeuniermuseum
tram  23, 90, 94 (Abdij)
bus  38 (Abdij)
muséewiertzmuseum
bus  34, 95

PicKnicK
BIP (Brussels Info Place)  T +32(0)2 563 63 99
Reservatie noodzakelijk:  info@bip.irisnet.be
(50 cent per persoon) 
Koninklijke Bibliotheek  T +32 (0)2 519 53 03
Er wordt gevraagd ter plaatse een drankje te kopen

inTERnET
www.extra-edu.be/MSM
Deze interactieve website van EDUCATEAM richt zich speciaal tot 
leerkrachten, jongeren, kinderen en het publiek van museum op maat. 
Zij bevat een ruim aanbod aan leerpakketten, vragen, interactieve en 
creatieve spelletjes, een tijdslijn, schoolprojecten, fotoruimtes…

www.museumopmaat.be



isabel vermote
Coördinator museum op maat

Museumstraat  9  Rue du Musée T + 32 2 508 33 61
B – 1000  Brussel  |  Bruxelles 

museumopmaat@fine-arts-museum.be
www.museumopmaat.be
www.fine-arts-museum.be

equinox

gebarentaal

komeet

sesam


