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“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 
de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België te bezoeken.

museumopmaat@fine-arts-museum.be



Het team van Museum op Maat en het personeel van het museum 
helpen u bij uw  verplaatsingen. Aarzel niet ons te contacteren.
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Komeet richt zich tot maatschappelijk kwetsbare personen: mensen met een mentale of 
een fysiek- motorische beperking, in psychologische of psychiatrische begeleiding, 
in activiteitencentra, dagcentra of gesloten instellingen, in rust- en ziekenhuizen, 
kinderen en jongeren uit het bijzonder onderwijs, langdurig zieken, personen met MS, 
autismespectrumstoornissen, in thuisbegeleiding … De groep wordt steeds begeleid door 
gespecialiseerde mediatoren/gidsen met ervaring in de culturele en de psychosociale 
sector.

Smaakmaker (Old Masters of Fin-de-Siècle)

Wat maakt een werk tot een meesterwerk? We kijken naar enkele topstukken van het 
museum en maken kennis met meesters als Van der Weyden, Bosch, Bruegel, Jordaens, Van 
Dyck, Rubens,… of we ontdekken het moderne in werken van Courbet, Meunier, Vogels, 
Ensor, Rodin, Seurat, Khnopff, Evenepoel, Minne, Spilliaert en zovele anderen.

Verhalen in het museum (Old Masters) 

Het museum herbergt vele verhalen. Schrijvers en kunstenaars creëren samen een beeld 
van de wereld. Bijbelse en mythologische thema’s vormen een boeiende leidraad 
doorheen de kunstgeschiedenis. We vergelijken werken met hetzelfde onderwerp en 
denken na over de diepere betekenis van een bepaald verhaal.

Het mysterie Magritte (Magritte) 

De mens is een gewoontedier. De meeste dingen doen we op automatische 
piloot. Vaak merken we situaties niet op omdat we denken dat er toch niets 
nieuws te beleven valt. Daar wil Magritte iets aan veranderen. Zo wil hij ons 
doen nadenken over dat wat we niet langer bewust ervaren: het alledaagse, 
het gewone, de routine. Daarom schildert Magritte de vertrouwde dingen in 
een ongezien en verrassend nieuw verband. We denken met hem mee.

Portret en identiteit (transversale bezoeken: Old Masters en Fin-de-Siècle) 

Portretten vertellen heel wat over de identiteit van de persoon die afgebeeld 
is. Maar vertellen ze alles? Zijn portretten steeds waarheidsgetrouw? 
Waar dienen portretten voor? Tijdens de rondleiding is er ruimte voor 
ideeën, reflecties en emoties over identiteit, gisteren en vandaag. 

Thematische 
rondleidingen  
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Magritte, Broodthaers  & de hedendaagse kunst (van 13/10/2017 tot 18/02/2018)

In 2017 is René Magritte (1898-1967) precies vijftig jaar dood. In deze tentoonstelling kijken 
we hoe hij andere kunstenaars heeft beïnvloed waardoor hij nog beroemder werd dan hij al 
was op het einde van zijn leven. Magritte noemde zijn kunst een ‘denkkunst’. We proberen 
tijdens deze rondleiding Magrittes denkwereld te beschrijven en onderzoeken hoe 
andere kunstenaars ermee aan het werk gingen

De tentoonstelling is 7 dagen op 7 te bezoeken.

Mail ons uw contactgegevens zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuwe 
tentoonstellingen en activiteiten.

Stel je eigen programma samen

À la carte’ rondleidingen in samenspraak met jou of je organisatie zijn mogelijk. Afhankelijk 
van de leeftijd werken we met kleine tekenopdrachten voor enkele schilderijen en 
beeldhouwwerken.

Tijdelijke 
tentoonstellingen

À la carte

Extra Muros 

Nieuw!

Extra Muros

Ben je nog nooit in het museum geweest? Dan komt de mediator graag tot bij jou, met een 
koffer vol afbeeldingen, boeken, creatieve opdrachten en spelletjes of een power point 
presentatie. Binnen de eigen vertrouwde omgeving maakt de groep voor de eerste keer 
kennis met het museum. Later wordt u door dezelfde mediator verwelkomd en rondgeleid in 
het museum.

De helende kracht van kunst

In het kader van het pilootproject de helende kracht van kunst, bieden we rondleidingen aan 
voor mensen uit de palliatieve zorg, rust- en ziekenhuizen. Neem contact op met ons zodat 
we uw bezoek in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden.
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Tarieven
Mediatoren met ervaring in de culturele en de psychosociale sector begeleiden u 
doorheen de collecties van het museum. Persoonlijk contact is hierbij zeer belangrijk. De 
mediator geeft ruimte voor ideeën, reflecties en emoties. Afhankelijk van de groep, wordt 
er ook met didactisch materiaal gewerkt.

Bezoek extra muros > 120’ 
€90 (verplaatsing en materiaal inbegrepen)   
groep van maximum 15 personen.

Rondleiding en creatief parcours > 90’ 
volwassenen €8; jonger dan  26 jaar €6 

Tijdelijke tentoonstellingen 
+ €3,50 

Groep van maximum 10 personen
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Praktisch
Sluitingsdagen 
elke maandag (behalve Magritte Museum, 
van 13/10/2017 tot 18/02/2018)

wettelijke feestdagen 
1 januari, 11 januari, 1 mei, 1 november, 
11 november, 25 december

Reservatie  | Contact

Coördinator : Isabel Vermote met 
assistentie van Laure Mortaignie

Contact : dinsdag, donderdag  
van 9u tot 15u30 | vrijdag van 9u tot 12u

T + 32 02 508.33.61

museumopmaat@fine-arts-museum.be

Reservatie minimum vijf weken op 
voorhand

-  Wees een kwartier voor de aanvang van 
de rondleiding aanwezig. 

-   De ingang schoolgroepen  
(Koningsplein 3) gaat open om 10u.

-   Breng uw bevestigingsbrief en 
betalingsbewijs mee op de dag van uw 
bezoek. 

-  Betaal uw bezoek op voorhand. U 
ontvangt de betaalde tickets aan de 
groepsbalie. 

-  Tickets worden niet geruild of 
terugbetaald. 

-  Annuleringen en wijzigingen kunnen 
tot uiterlijk 14 dagen voor de datum 
van het bezoek schriftelijk (per post, 
e-mail) gebeuren. Eenmaal deze termijn 
verstreken is, worden de tickets noch de 
gidsen terugbetaald.

Bereikbaarheid 

-Koninklijke Musea voor 
  Schone Kunsten van België en 
  Magrittemuseum

Trein :  
Brussel Centraal

Metro :  
Centraal Station, Park (lijn 1 en 5), 
Naamsepoort (lijn 2)

Bus | Tram :  
27, 38, 71, 92, 93, 95

Parking :  
 Albertina-Square, 
2 Poorten, 
Zavel-Poelaert 

- Wiertz Museum :

Trein :  
Station Brussel-Luxemburg

Bus :   
Lijn 34, 38, 54, 59, 80 of 95  
(halte: Luxemburg)

- Meunier museum:

Bus | Tram :  
lijn 7, 71, 93, 94 
(halte: Abdij)

B-dagtrip 

-  Groepsbezoek zonder gids, contacteer:  
groepen.nationaal@b-rail.be  Vraag naar 
B-excursie 370. 

-  Groepsbezoek met gids voor scholen, 
contacteer:  

reservation@fine-arts-museum.be  Vraag 
naar B-excursie 272.

Museumcafé 
dinsdag -vrijdag: 10u tot 17u  
weekend: 11u tot 18u 
info@museumfood.be 

Museumshops 
KMSKB :  
Koningsplein 3 
1000 Brussel 
Magrittemuseum :  
Koningsplein, 1 
1000 Brussel 
museumshop@fine-arts-museum.be

Ingang

-Koninklijke Musea voor 
  Schone Kunsten van België en 
  Magrittemuseum 

•  Groepen:  
Koningsplein 3  
1000 Brussel  
(Gresham) 

•  Mindervaliden : 

-  Museum Old Masters :  
Regentschapsstraat 1A 
1000 Brussel 
(gelieve aan te bellen) 

-  Magritte Museum  
Fin-de-sièclemuseum 
Tentoonstellingen: 
Koningsplein 2  
1000 Brussel 

-  Wiertz Museum :  
Vautierstraat 62 
1050 Brussel 

-  Meunier Museum : 
Abdijstraat 59 
1050 Brussel

Openingsuren

maandag:
van 10u tot 17u 
enkel tussen 13.10.2017 en 18.02.2018 
en enkel voor het Magrittemuseum 
& de tentoonstelling Magritte, 
Broodthaers &  de hedendaagse 
kunst. 
dinsdag tot vrijdag : 
van 10u tot 17u 

zaterdag en zondag : 
van 11u tot 18u 

Wiertz Museum en  
Meunier Museum : 
van 10u tot 12u en van 12u45 tot 17u 
weekend , enkel voor groepen en 
reservaties
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Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten 
van België

metro ParkStation Brussel Centraal 

Koningsplein

Regentschapsstraat 3 
1000 Brussel
T  +32(0)2 508 32 11 
info@fine-arts-museum.be

Meunier Museum
Abdijstraat 59
1050 Brussel

Wiertz Museum
Vautierstraat 62
1050 Brussel
 

@FineArtsBelgium 



museumopmaat@fine-arts-museum.be


