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2020 is ondertussen volop bezig maar we vinden het toch nog niet te laat om u een gelukkig 

nieuwjaar te wensen.  We wensen u alvast 12 maanden vol Kunst & Geschiedenis! In het 

museum staat alvast heel wat op de planning. Hieronder vindt u een overzicht! 
 

  

  

 

Vikingbabies 

Na het succes van de eerste editie vorig jaar 

pakken we op zondag 9 februari opnieuw uit 

met een gezinsdag voor de allerkleinsten in 

het Museum Kunst & Geschiedenis! Deze 

keer werken we rond het thema ‘Vikingen’. 

Talrijke workshops laten kinderen van 0 tot 3 

jaar de wereld van deze beroemde 

zeevarende Noormannen ontdekken. Een 

dagje voelen, proeven en ontdekken! 

Een ‘oudercafé’ zal mama's en papa's 

voorzien van iets fris om te drinken, een 

microgolfoven, een stukje fruit en alle nodige 

infrastructuur voor hun peuters. Er zijn ook 

activiteiten voor grote broers en zussen. 

Meer info 
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Restauratie Romeinse maquette 

De maquette van Rome is één van de 

absolute topstukken van het Museum Kunst 

& Geschiedenis. Vanaf 6 februari nodigen 

we jullie uit voor een volledig vernieuwde, 

interactieve en meeslepende ervaring rond 

de recent gerestaureerde maquette. De 

verlichting en het projectiesysteem hebben 

een volledige transformatie ondergaan, met 

de integratie van nieuwe technologieën. Met 

film, 3D-animatie, apps, virtual en 

augmented reality ontdek je de Eeuwige stad 

en het dagelijks leven van haar inwoners in 

de 4e eeuw na Christus. Het Colosseum, het 

Circus Maximus, het Forum Romanum, de 

Thermen van Caracalla, het Pantheon en 

andere iconische gebouwen zullen snel geen 

geheimen meer voor u hebben. Een senator, 

een vrouwelijke gladiator, een bevrijde slavin 

en een leerling-architect vertellen over hun 

leven, hun reizen en hun aspiraties. Voor 

bezoekers in het kader van een rondleiding 

is er een extra bonus voorzien: ze krijgen de 

kans om via virtual reality bril de straten van 

Rome te verkennen. 

Meer info 

 

 

 

 

  

  

 

Middeleeuwen in de mix : een 

museumatelier voor kinderen van 6 tot 12 

jaar 

Dit jaar vindt ons krokusatelier plaats van 25 

tot 28 februari 2020. Onze tijdelijke expo 

‘Crossroads’ neemt uw kinderen mee op reis 

doorheen de vroege middeleeuwen. 

Benieuwd wie ze daar allemaal gaan 

tegenkomen? 

Meer info 
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Parkeren op de esplanade 

Vanaf 1 januari 2020 werd de Esplanade van 

het Jubelpark afgesloten voor het verkeer. 

Maar geen zorgen, ons museum is makkelijk 

bereikbaar met de trein (Brussel-Schuman), 

metro (Merode of Schuman), bus (lijn 22, 27, 

61 en 80) en tram (lijn 81). Bezoekers met 

beperkte mobiliteit die met de wagen komen 

en bezoekersbussen krijgen wel toegang tot 

de Esplanade. Van nu af kunt u genieten van 

een prachtig vrij uitzicht op de Esplanade en 

de gebouwen van het Jubelpark en ten volle 

profiteren van de pracht en praal van de 

plek. 

Meer info 
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