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Beste lezers, 

Het jaar is goed begonnen in het mim! 

De oudst bekende Saxofoon uit de fabriek van Adolphe Sax kwam dankzij de Koning 

Boudewijnstichting terecht in het mim en CAP48 – solidariteitsactie van de RTBF voor mensen 

met een beperking – bekroonde onze werking. Bovendien vieren we dit jaar onze 20ste 

verjaardag op de Kunstberg. Lees er alles over in deze nieuwsbrief! 
 

Nieuws 
 

  

 

Oudste saxofoon ter wereld in het mim 

Op vrijdag 31 januari mochten we een 

baritonsaxofoon van grote historische 

waarde in ontvangst nemen: het is de oudst 

bewaarde saxofoon waarvan we weet 

hebben. Het instrument dateert uit 1846, het 

jaar waarin Adolphe Sax het octrooi verwierf 

voor zijn uitvinding. De Koning Boudewijn 

Stichting kocht dit instrument met de steun 

van het Fonds Courtin-Bouché. Na een 

opknapbeurt zal het tentoongesteld worden 

in de nieuwe opstelling van de expo op de 

tweede verdieping, te beleven vanaf oktober 

2020. 

Meer info 
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Het mim wint de ‘Prix CAP48 de 

l’Entreprise Citoyenne – catégorie 

accessibilité’ 

Het mim levert al sinds de opening in 2000 

inspanningen op vlak van toegankelijkheid 

voor mensen met een beperking. Het 

museum heeft ook een aanbod van 

museumateliers op maat van personen met 

een handicap, in de zin dat onze 

gespecialiseerde gidsen telkens vertrekken 

vanuit de persoonlijke situatie van elke 

deelnemer. Deze aanpak kon de leden van 

de jury van CAP48 overtuigen, die het mim 

beloonde voor haar inspanningen op vlak 

van toegankelijkheid. Een mooie waardering! 

Meer info 

 

 

 

 

  

 

Het mim wordt 20 ! 

Wat gaat de tijd toch snel, het is straks 

alweer 20 jaar geleden dat het mim zijn 

deuren opende aan de Hofbergstraat, op het 

topje van de Kunstberg. We willen deze 

verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten 

gaan. Volg ons op de sociale media om op 

de hoogte te blijven! 
 

 

Instrument van de maand 

Het instrument van deze maand is een 

strijkinstrument uit de familie van de viola da 

gamba : de quinton met resonantiesnaren. 

De quinton werd vooral gebruikt in Frankrijk 

in de 18de eeuw. Het is een vijfsnarige 

variant van de pardessus de viole, een 

instrumentje dat, als kleinste telg van de 

gambafamilie, ontwikkeld werd om 
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solomuziek uit te voeren binnen het bereik 

van de viool. Het instrument werd verticaal 

bespeeld, in tegenstelling tot de viool dat op 

de schouder wordt bespeeld. De snaren die 

niet aangestreken worden door de muzikant 

trillen mee als een andere snaar op dezelfde 

toonhoogte wordt gespeeld, waardoor een 

rijkere klank ontstaat. 

Meer info 
 

 

  

Back to Bruegel 

Het rond 1580 gedateerde virginaal van 

Johannes Grauwels uit de collectie van het 

mim is nu te zien in de expo 'Back to 

Bruegel', tot 18 oktober nog te bezoeken in 

de Hallepoort. Het instrument is beschilderd 

met een tafereel in grijstinten, dat doet 

denken aan de boerenfeesten van Pieter 

Bruegel. 

Ook niet te missen is ‘Bright Brussel’, een 

evenement in Brussel van 13 tot 16 februari. 

Onze collega’s van de Hallepoort doen mee: 

gedurende vier dagen wordt het gebouw 

verlicht met een reusachtige videoprojectie 

met als thema ‘Bruegel’. Op zaterdag 15 

februari is de weergang van de Hallepoort ’s 

avonds ook toegankelijk voor het publiek 

(van 18u tot 23u). Neem daarenboven een 

duizelingwekkende duik naar het midden van 

de 16de eeuw en ontdek in de virtuele 

verrekijkers hoe de schilder Pieter Bruegel 

de stad Brussel heeft gezien. Rond af met 

een biertje, ‘Pier den Drol’, het Bruegelbier 

van Brasserie de la Senne, onder het 

prachtige dakgebinte. 
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Een ander moment om dit bier nog te 

ontdekken dit voorjaar: iedere eerste 

donderdag van de maand blijft de Hallepoort 

open tot 19u en kan je je bezoek af ronden 

met een ‘Bruegeliaans’ aperitief. 

Meer info 
 

 

Concerten 
 

Koninklijk Conservatorium Brussel – Conservatoire Royal de Bruxelles 

Elk seizoen verwelkomt het mim studenten van de Brusselse conservatoria voor een reeks gratis 

concerten tijdens de middag. ‘Binnenskamers’ is het uitstalraam van de klassen kamermuziek 

van het KCB. Deze concertreeks laat de ensembles die er klaar voor zijn uitzwermen naar podia 

buiten de instelling. Van het CRB komen ook uitgebreidere ensembles aan bod.  Je kan tijdens 

deze concerten gratis kennismaken met het aanstormend talent van morgen: een uitgelezen 

kans voor nieuwsgierige oren en een prima aanvulling van een bezoek aan de expozalen. 
 

Middagconcerten 

De ‘Middagconcerten’ werden opgericht met als doelstelling een historisch overzicht van het 

kamermuziekrepertoire aan te bieden gaande van de barok tot de hedendaagse muziek, met 

een bijzondere aandacht voor werken van Belgische bodem. De concerten vinden elke 

woensdag van plaats, tussen 12u30 tot 13u20, in de concertzaal van het mim. 

Meer info 
 

Activiteiten 
 

  

Verjaardagsfeestjes in het mim 

Op zoek naar een leuke activiteit voor het 

verjaardagsfeestje van uw zoon of dochter? 

Onze gidsen hebben enkele speciale 

formules ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 

12 jaar. Voor de jongsten is er een ludieke 

ontdekkingstocht doorheen het museum 

rond het thema van het symfonisch orkest, 
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tieners vertrekken binnen de muren van het 

mim op wereldreis. 

Meer info 
 

 

  

Praktische informatie 

Muziekinstrumentenmuseum (mim) 

Hofbergstraat 2 

1000 Brussel 

www.mim.be 

Facebook / Twitter / Instagram 

Tel : 02/545.01.30 

Email : info@mim.be 
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