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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.

Isabel Vermote 
Laure Mortaignie 
Marie-Suzanne Gilleman 
Myriam Dom

museumopmaat@fine-arts-museum.be



Voor meer details over alle activiteiten 
van Museum op Maat kan u ook onze 
website raadplegen.



www.fine-arts-museum.be  
(klik : education)
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Bezoek extra muros > 120’ 
€ 90 (verplaatsing en materiaal inbegrepen)  

groep van maximum 15 personen

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

Tijdelijke tentoonstellingen 
+ € 3,50

10 pers. max. / groep

vrije toegang voor 2 begeleiders/groep

Komeet 
Voor maatschappelijk kwetsbare personen en mensen met 
een mentale of een fysiek- motorische beperking 
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Thematische rondleidingen 

-  Smaakmaker  
(Old Masters of Fin-de-Siècle) 

-  Verhalen in het museum  
(Old Masters) 

-  Het mysterie Magritte  
(Magritte Museum)  

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

À la carte  

-  'À la carte’ rondleidingen in 
samenspraak met jou of je 
organisatie. Aarzel niet met ons 
contact op te nemen.

Nieuw!  

-  In het kader van het project 
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.

Tijdelijke tentoonstellingen

Magritte, Broodthaers & 
de hedendaagse kunst 
(13.10.2017 – 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.
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Equinox 
Voor de blinde en  
slechtziende bezoeker 

Rondleidingen met reliëftekeningen en 
muziek > 120’

volwassenen € 8 
 jonger dan  26 jaar € 6  
De coördinator bereidt samen met u het bezoek 
voor, per mail, telefoon of in het museum om aan de 
specifieke wensen van uw groep tegemoet te komen.

Tijdelijke tentoonstellingen 
+ € 3,50 

vrije toegang voor 1 begeleider /slechtziende



Equinox 
Voor de blinde en  
slechtziende bezoeker 

Individuele rondledingen
« Confrontaties » en rondleidingen 
in de permanente collectie en de 
tentoonstellingen
Op vrijdag, om 14u:
-  27/10/ 2017 :  

“Magritte,  Broodthaersen de 
hedendaagse kunst”, rondleiding 
in de tentoonstelling 

-  01/12/2017 : 
“Van Synthetisme en Japanisme tot 
Art nouveau”, rondleiding in het 
Fin-de-Siècle Museum 

-  23/02/2018 :  
James Ensor in het Fin-de-Siècle 
Museum)

-  20/04/2018 :  
“In navolging van de Boeren-
Breugel: de volkse taferelen als 
nieuw genre”,  rondleiding in het  
Old Master Museum 

Thematische rondleigingen voor 
groepen

-  Smaakmaker  
(Old Masters) 

-  Smaakmaker  
(Magritte)  

-  Smaakmaker 
(Fin-de-Siècle)   

À la carte 
Stel je eigen programma samen!

-  ‘À la carte’ rondleidingen in 
samenspraak met jou of je 
organisatie. Aarzel niet met ons 
contact op te nemen.  

Tijdelijke tentoonstelling

Magritte, Broodthaers & 
de hedendaagse kunst 
(13.10.2017 – 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

Rondleidingen met 
reliëftekeningen en muziek 

120’/ volwassenen € 11,50; jonger 
dan 26 jaar € 9,5 ; vrije toegang 
voor één begeleider per 
slechtziende .
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Momenteel is er nog geen aanbod voor het 
programma gebarentaal.  Heeft u ideeën, suggesties, 
vragen? Dan mag u ons steeds contacteren.
Coördinatie : Myriam Dom

Contact : myriam.dom@fine-arts-museum.be 

Gebarentaal 
culturele activiteiten in Vlaamse gebarentaal voor 
doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers.
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De coördinator bereidt samen 
met u het bezoek voor, per mail, 
telefoon of in het museum om aan 
de specifieke wensen van uw 
groep tegemoet te komen.

Is uw vereniging aangesloten bij 
het Fonds Vrijetijdsparticipatie? 
In dat geval kan u een 
tegemoetkoming in de kosten 
aanvragen. Indien niet, kan u steeds 
met ons contact opnemen.

Sesam 
Voor sociale en socioculturele organisaties 

Bezoek extra muros > 120’  
(verplaatsing en materiaal inbegrepen) 

€ 90  – 15 personen max./groep. 

Rondleiding en creatief parcours  > 90’ 

 € 105 /groep, max. 15   

Rondleiding-atelier  > 120’ 
(enkel in het Magritte Museum) 

€ 110  /groep, max. 12 personen  

Tijdelijke tentoonstellingen  > 90’ 

€ 105 /groep, max.  15 personen  
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Thematische rondleidingen  

-  Smaakmaker  
(Old Masters of Fin-de-Siècle

-  Dit is Belgisch!  
(Old Masters) 

-  Afspraak met de mediator/gids en 
de erfgoedbewaarder  
(Old Masters) 

-  Magritte in woord en beeld 
(Magritte)  

-  Kijken en tekenen  
(Fin-de-Siècle) 

-  Verhalen in het museum 
(transversale bezoeken: Old 
Masters en Fin-de-Siècle) 

-   Kunst en conflict (Jaarthema) 
(transversale bezoeken: Old 
Masters en Fin-de-Siècle)

Sesam 
Voor sociale en socioculturele organisaties 

Tijdelijke tentoonstellingen

Magritte, Broodthaers & 
de hedendaagse kunst 
(13.10.2017 – 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.
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Om verder te gaan…



Het pedagogisch bezoek van 
Museum op Maat 

90’ – € 105 /groep, max.  15 
personen

Actieve rondleiding voor 
toekomstige en huidige 
leerkrachten of studenten in de 
socio-culturele sector die het 
aanbod van museum op maat beter 
willen kennen. 
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Praktisch

Copyright : MRBAB, Bruxelles | Magritte: © Ch. Herscovici, avec son aimable authorisation c/o SABAM, Belgique | Photos : J. Geleyns – Ro Scan

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.

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

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
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museumopmaat@fine-arts-museum.be

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



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 
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