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December: dé feestmaand bij uitstek! Nog op zoek naar cadeautjes voor de feestdagen? Breng
dan een bezoek aan onze museumshop, dit weekend (30 november en 1 december) geniet u 10
procent korting! De kerstvakantie is bovendien een uitgelezen moment om onze expo
‘Crossroads’ te ontdekken. En begin januari organiseren we opnieuw ateliers voor kinderen!

Uw kerstaankopen in het Museum !
Aanstaande zaterdag 30 november houden
we een ‘Christmas Shopping’ in onze
museumshop. Op vertoon van de voucher
(terug te vinden via onderstaande link)
ontvangt u 10 procent korting op uw
kerstaankopen. Kunstboeken, sieraden,
keramiek, sjaals, afgietsels... Geen gebrek
aan leuke en leerrijke cadeaus!
Download hier uw kortingsbon

Instaprondleiding expo ‘Crossroads’ op
29/12
Op zondag 29 december organiseren we
een instaprondleiding voor de ‘Crossroads’.
Deze begint om 14u. Ga onder begeleiding
van een professionele gids op reis door de
vroege middeleeuwen. De plaatsen zijn
beperkt, dus wacht niet om u in te schrijven!
Meer info

Op zoek naar een workshop voor uw
kinderen na Nieuwjaar?
Op 2 en 3 januari organiseert onze dienst
Publiek een atelier voor kinderen van 6 tot
12 jaar, volledig in thema van Driekoningen.
De workshop vindt plaats van 9u30 tot
16u30 in het Muziekinstrumentenmuseum.
Opvang is mogelijk van 8u30 en tot 17u30.
Info en reservaties

Sinterklaas in de Hallepoort
Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas de
Hallepoort. De goedheilig man komt deze
keer langs op woensdag 4 december van
14u tot 16u30. Vanop zijn troon voor de
monumentale schouw -versierd met
speelgoed uit de verzamelingen van de
KMKG- ontvangt de Sint alle brave kinderen
en hun familie. Meteen een mooie
gelegenheid voor een bezoek aan de oudste
bewaarde stadspoort van Brussel! Pik ook
zeker onze tijdelijke expo ‘Back to Bruegel’
mee: een interactieve tentoonstelling die u
meeneemt naar de 16e eeuw, de tijd van
Pieter Bruegel de Oude. Mét virtual reality,
dus zeker een aanrader met kinderen!
Meer info

