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Vikingkrijgers, een Egyptische mummie, een rondleiding volgen doorheen de Vroege 

Middeleeuwen? Museum Kunst & Geschiedenis biedt elke maand opnieuw voor ieder wat wils 

… 
 

  

 

Vikings in aantocht ! 

Op zondag 17 november organiseert 

Museum Kunst & Geschiedenis een 

uitzonderlijke “Kunstendag voor Kinderen”. 

Volop doorlopende activiteiten voor kinderen 

van 4 tot 12 en hun ouders in het kader van 

de tentoonstelling “Crossroads – Reizen 

door de Middeleeuwen”. Uiteraard duiken er 

indrukwekkende Vikings op maar laat dat 

onze onverschrokken jonge bezoekers niet 

afschrikken! Een tentenkamp voor een 

olifant, juwelen voor een Byzantijnse prinses, 

een schild voor een Viking, een ganzenveer 

voor een geleerde, schoenen voor een 

pelgrim…Mysterieus toch? 

Meer info 
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Afspraak met Euphemia 

Euphemia alias "de borduurster" is een 

Egyptische mummie van bijna 2000 jaar oud 

die deel uitmaakt van de collecties van 

Museum Kunst & Geschiedenis. Recentelijk 

werd ze gerestaureerd en vandaag valt ze 

samen met vele andere schatten uit de 

Vroege Middeleeuwen te bewonderen in de 

tentoonstelling “Crossroads”.  De Nationale 

Loterij en haar spelers hebben financieel 

bijgedragen aan deze tentoonstelling. In de 

video gemaakt door Hotel Hungaria voor 

rekening van de Nationale Loterij, stelt de 

commissaris Alexandra Van Puyvelde u 

onze zalen Egyptische kunst voor met 

bijzondere aandacht voor de mummie 

Euphemia. 

Video bekijken  

 

 

 

 

  

  

 

Onthulling maquette van Rome uitgesteld 

In de vorige newsletter kondigden we de 

heropening van onze befaamde maquette 

van Rome aan voor donderdag 7 november. 

Omwille van technische redenen diende dit 

event echter uitgesteld te worden tot 5 

februari 2020. De Nocturne van de 

Brusselse musea voorzien op 7 november in 

Museum Kunst & Geschiedenis in het teken 

van deze maquette van Rome moest 

bijgevolg tot onze grote spijt geannuleerd 

worden.  De nocturne bij onze buur, het 

Koninklijk Museum van het Leger en de 

Krijgsgeschiedenis, gaat wel door. Voor het 

programma van de nocturnes klik hier: 

Programma Nocturnes 
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Rondleidingen tentoonstelling 

"Crossroads" 

Elke laatste zondag van de maand om 14u 

biedt Museum Kunst & Geschiedenis 

instaprondleidingen aan voor individuele 

bezoekers in de tentoonstelling 

“Crossroads”. Een bezoek aan deze 

tentoonstelling met een ervaren gids is de 

beste manier om deze bewogen tijden van 

de late oudheid en de vroege middeleeuwen 

(ca. 300-1000) te ontdekken en te begrijpen. 

Ten onrechte vaak als de ‘donkere eeuwen’ 

aangeduid, bewijzen tal van historische 

bronnen en artefacten dat er in dit tijdvak 

veel uitwisselingen en contacten waren: 

reizen, handel, diplomatie en gewapende 

conflicten... 

Foto: (c) visit.brussels@Jean-Paul Remy 

Meer info 

 

 

 

 

  

  

 

Afterwork in de Hallepoort 

Vanavond, donderdag 7 november, kunt u 

de eerste van de vijf geplande mininocturnes 

bijwonen voor de bijzondere tentoonstelling 

“Back to Bruegel - Beleef de 16de eeuw” in 

de Hallepoort ( open tot 19u i.p.v. 17u). 

Bezoek deze expo waarin u de 16de eeuw in 

Brussel aan den lijve kunt ondervinden en 

laat u verrassen door een wisselend 

programma met korte rondleidingen, 

voorleessessies, concerten, en uiteraard het 

speciale Bruegelbier “Pier den Drol” (de 

bijnaam voor Bruegel die hem werd gegeven 

door de Vlaamse schilder Karel Van 

Mander). Volgende mininocturnes op 5/12, 

6/02, 7/05 en 4/06. 

Meer info 
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