
Uw evenement in  
de Koninklijke Musea  
voor Schone Kunsten van Belgïe 
Geef uw vergaderingen, evenementen en avondrecepties een 
culturele toets of combineer een avondfeest met een bezoek aan 
onze collecties en maak er stuk voor stuk unieke en onvergetelijke 
ervaringen van voor uw gasten. 

Wij bieden gevarieerde en aangepaste formules aan, voor evenementen 
van 10 tot 700 personen, al dan niet met catering ter plaatse. De gidsen van 
het Museum verzekeren rondleidingen door de permanente collecties 
en de tentoonstellingen.
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De Koninklijke musea  
voor Schone Kunsten van België 
omvatten 6 musea
het Old Masters, het Magritte, het Fin-de-Siècle, het Modern (selectie) (hoofdvestiging 

Regentschapsstraat/ Koningsplein), en te Elsene, de atelierhuizen van de kunstenaars 

Wiertz en Meunier.

Naast het bewaren van de permanente collecties, organiseren de Koninklijke Musea 

voor Schone Kunsten van België 6 tijdelijke tentoonstellingen per jaar (waaronder 

Marc Chagall in 2015, Andres Serrano in 2016, Rik Wouters in 2017) alsook meerdere 

onderzoeksprojecten in samenwerking met prestigieuze partners (Bruegel Unseen 

Masterpieces met Google in 2015).

De missies van de KMSKB
bewaren tentoonstellen

bestuderen overbrengen

aankopen delen
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Het Magritte Museum, open sinds juni 2009, telt drie verdiepingen. 
Het toont de grootste verzameling ter wereld gewijd aan de wereld-
beroemde Belgische surrealistische kunstenaar, René Magritte.

De onovertroffen, multidisciplinaire verzameling toont niet alleen olie-
verfschilderijen op doek,  beeldhouwwerken, gouaches, tekeningen,    
beschilderde objecten, maar bevat eveneens publicitaire posters, 
muziekopnames, vintage foto’s en films gemaakt door Magritte.

De unieke verzameling is het resultaat van het bijeenbrengen van 
aanwinsten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten die de 
collectie en de schenkingen bezit afkomstig van de legaten van Irène 
Hamoir-Scutenaire en Georgette Magritte, en van de Magritte Stichting.

Daarnaast lenen vele privé-verzamelaars evenals privé- als openbare 
instellingen kunstwerken uit via een ambitieus uitleenprogramma.

© Charly Herscovici, with his kind authorization – c/o SABAM-ADAGP, 2017
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Het Museum voor Oude Kunst herbergt een uitgebreide collectie 
schilderwerken, beeldhouwwerken en tekeningen, van de 14de tot de 
18de eeuw: Hieronymus Bosch, Dirk Bouts, Pieter Bruegel, Hans Memling, 
Rogier van der Weyden, Quinten Metsijs, Joachim Patenier, Peter Paul 
Rubens, Jacques Jordaens, David Teniers, Frans Snijders, Antoon van 
Dyck, Bernard van Orley, Jusepe de Ribera, Frans Hals, Rembrandt van 
Rijn,…

De collectie wordt regelmatig verrijkt door aanwinsten, maar ook 
dankzij schenkingen en legaten van talrijke mecenassen.
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Met de organisatie van de ‘Salons des XX’ en het ‘Salon de la Libre 
Esthétique’ in ons museum werd Brussel het artistieke kruispunt op het 
einde van de 19de eeuw. Artistieke stromingen die bepalend geweest 
zijn voor het gezicht van Brussel zijn niet zozeer het impressionisme, 
maar vooral het symbolisme, het Wagnerisme en de Art Nouveau-
strekking. De benaming ‘Brussel, hoofdstad van de Art Nouveau’ 
is dan ook niet louter architecturaal bedoeld. Het verwijst naar het 
dynamische profiel van de Belgische maatschappij in deze periode, 
waarin onze kunstenaars uitblinken op alle artistieke domeinen. 
Maeterlinck, Verhaeren, Ensor, Knopff, Spilliaert, Maus, Horta, Van de 
Velde, Koffrath, Lekeu,… De lijst van de tentoongestelde kunstenaars 
is ver van volledig, maar ze weerspiegelt de creatieve weelde die 
internationaal erkend werd. Het Musée Fin-de-Siècle Museum  zal één 
van de paradepaardjes van onze culturele instellingen worden.

© SABAM, 2017
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Forum

Ruimte +/- 55m x 16m

Capaciteit
700 p. walking dinner
400 p. aan tafel

Ingang Regentschapsstraat 3
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Magritte Zaal

Ruimte +/- 17m x 18m

Capaciteit
200 p. walking dinner 
150 p. aan tafel

Ingang Koningsplein 1
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Museum Café

Capaciteit
150 p. walking dinner
100 p. aan tafels

Ingang Regentschapsstraat 3
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Auditorium B

Capaciteit 100 zitplaatsen

Ingang Regentschapsstraat 3
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Auditorium  

Capaciteit 490 zetels

Ingang Museumplein
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tijdelijke tentoonstellingen
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Forum
400 p. aan tafel
700 p.  walking dinner
Permanente collectie of tijdelijke tentoonstelling 12.000
Op zondag, maandag, feestdag 15.000

Inbegrepen: huur, energiekosten, verzekering, schoonmaak, veiligheid, 

                               vestiaire en feestelijke verlichting.

-De verzekeringskosten zijn inbegrepen: een basiscontract B.A. + een verzekering voor materiële schade 
aan de kunstwerken. Omwille van onvoorziene omstandigheden zijn de Musea gerechtigd om een 
aanvullende verzekering te vragen.

- Omwille van veiligheidsredenen moeten alle leveranciers door de Musea goedgekeurd worden. De 
Musea hebben het recht een leverancier te weigeren in het geval van voorafgaande problemen met 
betrekking tot veiligheid of conservatie.

Magritte Zaal
150 p. aan tafel
220 p. walking dinner
Permanente collectie of tijdelijke tentoonstellingen  6.000
Op zondag, maandag, feestdag 8.000

Inbegrepen : huur, energiekosten, verzekering, schoonmaak, veiligheid, vestiaire.
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Museum Café
100 p. aan tafel
150 personen, walking dinner
Permanente collectie of tijdelijke tentoonstelling 5.200
Op zondag, maandag, feestdag 7.200

Inbegrepen : huur, energiekosten, verzekering, schoonmaak, veiligheid, vestiaire.

-De verzekeringskosten zijn inbegrepen: een basiscontract B.A. + een verzekering voor materiële schade 
aan de kunstwerken. Omwille van onvoorziene omstandigheden zijn de Musea gerechtigd om een 
aanvullende verzekering te vragen.

- Omwille van veiligheidsredenen moeten alle leveranciers door de Musea goedgekeurd worden. De 
Musea hebben het recht een leverancier te weigeren in het geval van voorafgaande problemen met 
betrekking tot veiligheid of conservatie.

Auditorium B
100 p. zitplaatsen
Van dinsdag tot vrijdag 1.250
Van 10u00 tot 17u00 

Inbegrepen: huur, energiekosten, verzekering, schoonmaak, veiligheid, 

                               vestiaire en audiovisueel basismateriaal.
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Auditorium 
490 zitplaatsen over 2 niveaus, voor vergaderingen, conferenties, debatten, concerten, 

toneel,… 

• Polyvalente zalen van 315M²
• Ontvangsthal 
• Vestiaires
• Ruime loges
• Privatieve ingang via het Museumplein
• Geavanceerd audiovisueel materiaal
• Tolkcabines
• Technische regie 
• Cateringruimte 

Weekdag, 8u 8.000

Avond in de week , 17:00 - 23:00 4.800

Dag in het week-end, 8u 9.500

Avond in het week-end, 17:00 - 23:00 5.700

Inbegrepen : huur, energiekosten, verzekering, schoonmaak, veiligheid, vestiaire, 

cateringruimte, technische uitrusting.
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Geleide bezoeken
Geleide bezoeken worden georganiseerd in de permanente collectie 
of in de tijdelijke tentoonstellingen.

-Prijs: 125 euro per gids

-Duur: één uur

-Eén gids voor 20 personen
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