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Persbericht 

18 november 2016 
 

 

 

Feest in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België op zondag 27 november! 
 

De 215de verjaardag van de belangrijkste culturele instelling van het land, 

dat dient gevierd te worden! Op zondag 27 november zijn de 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten gratis open en vinden een reeks 

verrassende activiteiten plaats om dit jubileum te vieren.  

Naast de permanente collecties en de tijdelijke tentoonstellingen, zal de 

bezoeker kunnen genieten van originele rondleidingen en kunnen 

deelnemen aan activiteiten in de museumgangen (concerten, 

improvisatiematchen, archieffilms…) en achter de schermen (reserves en 

restauratieateliers). 

 

215 jaar bestaan 
 

In 1801, 215 jaar geleden, tekende Napoleon Bonaparte het Chaptal decreet. Hiermee 

creëerde hij 15 departementale musea, waaronder een in Brussel. De toekomstige 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zagen zo het levenslicht. De collectie, 

gevormd op basis van een beperkt aantal werken uit Parijs, groeide uit tot een 

kunstverzameling van meer dan 20.000 stuks. Zij illustreert onze kunstgeschiedenis 

van de 15de tot de 21ste eeuw rijkelijk. 

Meer dan twee eeuwen na hun creatie, bevinden de KMSKB zich in de top 100 van 

de meest bezochte kunstmusea ter wereld, en zetten de vernieuwingstrend door. 

Op zondag 27 november voorzien de KMSKB een reeks evenementen en 

festiviteiten plaatsvinden om dit jubileum te vieren.  
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Lijst activiteiten op zondag 27 november 2016 

 

Gratis toegang en gratis deelname aan alle activiteiten. 

 

Doorlopende activiteiten - ZONDER RESERVATIE 
 

• Groot atelier in het forum (inkomhal) voor een creatieve pauze 

 

• Neem plaats achter een schildersezel in het forum (inkomhal) en word even kopiist 

 

• Film (door Yvon Lammens) gebaseerd op 215 jaar aan archiefmateriaal van onze 

Musea wordt de hele dag door in Auditorium B afgespeeld 

 

• Improvisatiematchen om de 30min op verschillende plekken in het museum  

(alleen in FR)  

 

• 4 cellisten spelen muziekstukken die het museale decor vervolledigen 

- Barokmuziek in de grote Rubenszaal (14:30) 

- Moderne muziek in de tentoonstelling “Moderniteit à la belge” (15:30) 

- Opera aria’s in het Fin-de-Siècle Museum (16:30) 

 

• Gratis toegang tot de permanente collecties van de KMSKB (Old Masters, Magritte, 

Fin-de-Siècle, Moderne Kunst - selectie) 

 

• Gratis toegang tot alle tijdelijke tentoonstellingen 

- “Moderniteit à la belge”   

- “Thierry De Cordier : Iconotextures”   

- “14-18. Rupture or Continuity ? ”   

- “Bruegel. Unseen Masterpieces”   
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 Activiteiten OP RESERVATIE - beperkt aantal deelnemers 

 

• Rondleidingen “215 jaar geleden”: Een rondleiding doorheen het Old Masters 

Museum dat de werken voorstelt die al sinds 1801 in het museum hangen.  

 

• Pop Maaike reist doorheen het museum: Maaike is een vrolijke vogel. Pieter Bruegel 

schilderde haar tussen engelen en monsterachtige wezens. Vandaag komt ze tot 

leven. Ze vliegt door het museum op zoek naar een ander schilderij om in te wonen. 

Samen met vogel Maaike ontdekken we vijf kunstwerken in het museum.  

Verteller: Nnena Verberckmoes, student Odisee hogeschool 

(alleen in NL) 

 

• Jongeren gidsen! (voor jongeren, ouders ook toegelaten): Jongeren kijken 

onbevangen naar kunstwerken. Ze gaan in dialoog met de werken en met elkaar. Zo 

zorgen ze voor een alternatieve rondleiding langs bekende en minder bekende 

kunstwerken. Gidsen: leerlingen uit de klas van Luc Frans, Muziekacademie 

Anderlecht 

(alleen in NL) 

 

• Meet the curator – Michel Draguet: Een ontmoeting met Michel Draguet, algemeen 

directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en commissaris 

van de tentoonstelling “Moderniteit à la belge”. Een kans om de verjaardag van de 

Musea te vieren door hun collectie moderne kunst in de schijnwerper te stellen. 

 

• Exclusieve gelegenheid om een blik te werpen achter de schermen: 

- Bezoek aan de restauratieateliers met uitleg van conservators en 

restaurateurs 

- Bezoek  aan de reserves Moderne Kunst met uitleg van de conservator 

 

Reservatie via: reservatie@fine-arts-museum.be  of 02/508.34.76 (ma-vr) 

Volledige uurrooster: http://down.fine-arts-museum.be/anniversaire.pdf  

 

 

Over de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
 

Met hun 767.355 bezoekers in 2015 belandden de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België (KMSKB) in de top 100 van de meest bezochte kunstmusea ter 

wereld. De KMSKB stonden ook in de top 50 van de meest bezochte Europese 

kunstmusea. In België blijven de KMKSB de eerste culturele instelling.  
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• 7 eeuwen kunstgeschiedenis, van de 15de tot 21ste eeuw 

• De grootste verzameling schone kunsten in België (20.000 werken) 

• De grootste Magritteverzameling ter wereld 

• De tweede grootste collectie werken ter wereld van Bruegel de Oude 

 

Persmateriaal 
• Hoge-resolutiebeelden downloaden: 

http://down.fine-arts-museum.be/215y.zip  

• Lijst activiteiten - volledige uurrooster: 

http://down.fine-arts-museum.be/anniversaire.pdf  

• Website: 

https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2016/11/27/verjaardag-van-de-musea 

• Historiek van de KMSKB: 

https://www.fine-arts-museum.be/nl/de-instelling/geschiedenis  

 

Praktische informatie 
 

Zondag 27 november 2016  |   11:00 > 18:00  
 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

Regentschapsstraat 3   |   1000 Brussel 

www.fine-arts-museum.be 
 

Gratis toegang en gratis deelname aan alle activiteiten. 

 

Contactpersonen 
 

Pers 
 

Samir Al-Haddad 

T + 32 2 508 34 08  M + 32 472 50 00 14 

Museumstraat 9   |   1000 Brussel 

samir.al-haddad@fine-arts-museum.be 
 

 

Communicatie 
 

Isabelle Bastaits 

T + 32 2 508 34 09  M + 32 479 24 99 04          

Museumstraat 9   |   1000 Brussel 

isabelle.bastaits@fine-arts-museum.be 
 


