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Publieksbemiddeling  
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

“Kunst is iets dat niet direct functioneel is, waarvan je vaak op het eerste gezicht 
niet meteen weet wat het is en waartoe het dient. In die disfunctionaliteit ligt haar 
schoonheid en ook haar kracht.” 

Dirk De Wachter

Ontdek samen met een publieksmedewerker de collecties van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België, van de 15de eeuw tot vandaag. 

We kiezen voor een persoonlijke benadering van onze verzameling. We 
vernieuwen en verfijnen jaarlijks onze thema’s en aanpak zodat kinderen, 
jongeren en volwassenen telkens opnieuw hun prachtige erfgoed kunnen 
ontdekken. 

Actieve rondleidingen, ateliers of creatieve parcours, sprookjes, het jaarthema, 
een taalbad,… het aanbod is groot en divers. 

Een greep uit enkele nieuwe thema’s:

- Het eerste leerjaar reist doorheen de schilderijen met pop Maaike.

-De rondleiding “Kunst en conflict” maakt het jaarthema actueler dan ooit .

- Zij die een nieuwe taal leren, kunnen een museumbezoek als taalbad ervaren.

- De grote tentoonstelling “Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst”, 
naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Magrittes overlijden, intrigeert 
en verrast. Bovendien zullen de tentoonstelling en het Magritte Museum voor 
deze gelegenheid (13.10.2017-18.02.2018) 7 dagen op 7 open zijn!

Tijd nemen, kijken, voelen, nadenken, gedachten uitwisselen … we beperken 
ons niet tot het simpelweg uitleggen van kunstwerken, we respecteren ook 
hun schoonheid en mysterie. 

Museale groeten!





Meer info op onze website:
www.fine-arts-museum.be (klik: educatie)
Download de PDF, de thema’s worden er besproken 
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Lager onderwijs

Rondleiding 
€ 105 –  toegang inbegrepen  
(max. 15 leerlingen / groep)

Atelier-rondleiding 

€ 110 – toegang inbegrepen 
(max. 12 leerlingen / groep)

Duur : 90 min. 
Suppl. WE : € 10 
Suppl. vreemde talen (behalve FR/NL/DE):  € 12,50  
Vrije toegang voor 1 begeleider / groep
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De verzameling   
Old masters 
Fin-de-siècle 
Magritte 

-  kijken naar oude kunst  
  (Old Masters)

-  op reis met popje Maaike   
(Old Masters)   
enkel eerste leerjaar  

-  kijken naar 19de-eeuwse kunst 
(Fin-de-Siècle)

-  hoed af, meneer Magritte 
(Magritte)

-  atelier-rondleiding Magritte 
(Magritte) 

NIEUW ! 

Tentoonstelling

Magritte, Broodthaers  
& de hedendaagse kunst  
(13.10.2017 – 18.02.2018)

twee mogelijkheden:  
-  rondleiding
-  atelier-rondleiding
NIEUW !  

De tentoonstelling en het Magritte 
Museum zullen van 13.10.2017 
tot 18.02.2018 7 dagen op 7 te 
bezoeken zijn.  

À la carte 
bespreek met ons je eigen thema!

Je werkt aan een kunstproject 
en wil dit bekronen met een 
museumbezoek. Schrijf een mail 
naar kathleen.adriaensen 
@fine-arts-museum.be  
voor een activiteit rond jouw 
thema. Geef ons minstens een 
maand de tijd om je thema uit te 
werken.

Lager onderwijs

Thematische rondleiding :  
Old masters 
Fin-de-siècle 
Magritte 

-  verhalen in het museum

-  oog in oog met portretten

-  kijken en tekenen
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secundair 
en hoger
onderwijs



secundair en hoger onderwijs

Rondleiding 
€ 105 – toegang inbegrepen  
(max. 15 leerlingen / groep)

Atelier-rondleiding 

€ 110 – toegang inbegrepen 
(max. 12 leerlingen / groep))

Duur: 90 min 

Suppl. WE : € 10  
Suppl. vreemde talen (behalve FR/NL/DE):  € 12,50  
Vrije toegang voor 1 begeleider / groep
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secundair en hoger onderwijs

De verzameling   
Old masters 
Fin-de-siècle 
Magritte 

-  kijken naar oude kunst  
-  kijken naar kunst uit de late 19de-

eeuw

-  op zoek naar René Magritte 
(Magritte)

-  Constantin Meunier Museum

- Antoine Wiertz Museum 

NIEUW ! 

NIEUW ! 

Tentoonstelling

Magritte, Broodthaers  
& de hedendaagse kunst  
(13.10.2017 – 18.02.2018)

twee mogelijkheden:  
-  rondleiding
-  atelier-rondleiding
NIEUW !  

De tentoonstelling en het Magritte 
Museum zullen van 13.10.2017 
tot 18.02.2018 7 dagen op 7 te 
bezoeken zijn. 

À la carte 
bespreek met ons je eigen thema!

Je werkt aan een kunstproject 
en wil dit bekronen met een 
museumbezoek. Schrijf een mail 
naar marleen.piryns 
@fine-arts-museum.be  
voor een activiteit rond jouw 
thema. Geef ons minstens een 
maand de tijd om je thema uit te 
werken.

Thematische rondleiding :  
Old masters 
Fin-de-siècle 
Magritte 

- jaarthema: kunst en conflict

- topstukken

- de wereld van het landschap

- verhalen in het museum

- portretten / identiteit

- voorwerpen en hun betekenis

- mooi of niet mooi?

- voor toekomstige leerkrachten

- taalbad | visite en immersion (fr) :

   comment lire une œuvre?
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volwassenen 
culturele
groepen
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Old Masters, Fin-de-siècle, Magritte > 90 min.* 
€75 / groep (15 - 20 deelnemers) 
+ ingang: € 6 / persoon

Thematische rondleidingen > 90 min. 

€75 groep (15 - 20 deelnemers). 
+ ingang: € 9 / persoon

Bezoek expo > 90 min. 

€75 groep  (15 - 20 deelnemers). 
+ ingang: € 10,5 / persoon

Suppl. WE: € 10  
Suppl. vreemde talen (behalve FR/NL/DE):  € 12,50 
*(Wiertz en Meunier: gratis inkom > 60 min.)

volwassenen | culturele groepen
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De verzameling 

-  Old Masters Museum

-  Fin-de-Siècle Museum

-  Magritte Museum

-  Wiertz Museum

-  Meunier Museum

volwassenen | culturele groepen

Thematische rondleiding :  
Old masters 
Fin-de-siècle 
Magritte 

- jaarthema: kunst en conflict

- topstukken

- de wereld van het landschap

- verhalen in het museum

- portretten / identiteit

- voorwerpen en hun betekenis

NIEUW ! 

Tentoonstelling

Magritte, Broodthaers  
& de hedendaagse kunst  
(13.10.2017 – 18.02.2018)

NIEUW !  

De tentoonstelling en het Magritte 
Museum zullen van 13.10.2017 
tot 18.02.2018 7 dagen op 7 te 
bezoeken zijn. 

À la carte 
bespreek met ons je eigen thema!

Jullie denken aan een specifiek 
thema en willen dit bekronen met 
een museumbezoek.  
Schrijf een mail naar 
marianne.knop@ 
fine-arts-museum.be voor een 
activiteit rond jouw thema. Geef 
ons minstens een maand de tijd om 
jullie thema uit te werken.
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Praktisch

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

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 
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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

Reservatie  | Contact

Museumstraat 9 
1000 Brussel

reservation@fine-arts-museum.be 

+ 32 (0)2 508 33 33 

Van dinsdag tot vrijdag,  
van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u

- 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.

Groepen :  
groups.fine-arts-museum.be 

Rondleidingen zijn mogelijk in 
volgende talen: 

Nederlands, Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Italiaans, Russisch, Japans, 
Grieks  

-  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.



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 

Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten 
van België

metro ParkStation Brussel Centraal 

Koningsplein



Afbeeldingen : Marcel Broodthaers, Grote snoepbokaal, 1965 | Léon Spilliaert, Dozen voor een spiegel, Pastel, houtskool op papier voluit gekleefd op karton,585 x 401 mm (ca. 1904) | Georges Seurat, De Seine bij de 
Grande-Jatte, Olieverf op doek, 65 x 82 (1888) | Jacques Jordaens, Allegorie op de vruchtbaarheid van het land, Allegorie van de vruchtbaarheid / Allegorisch schilderij over de vruchten van de herfst / Hulde aan 
Pomona, Doek, 180 x 241 (ca. 1623-1625) | René Magritte, Tekening voor het titelblad van “L’Invention collective”, april 1940Oost-Indische inkt, pen op papier met onderaan afgesneden hoeken, voluit gekleefd op papier, 
165 x 118 mm (papier drager: 247 x 187 mm) (1940) 
Copyright : KMSKB, Brussel | Magritte: © Ch. Herscovici, met zijn beminnelijke toesteming c/o SABAM, Belgïe | Broodthaers : © The Estate of Marcel Broodthaers c/o SABAM, Belgïe  
Foto’s : J. Geleyns – Ro Scan

V.U.: Michel Draguet, rue du Musée | Museumstraat 9, 1000 Bruxelles | Brussel. 




