
  

 

Nieuwsbrief van het mim 

 

 

Beste lezers, 

Lees hieronder het laatste nieuws uit het mim. Je kan wat er gebeurt in het museum ook volgen 

op Facebook, Instagram en Twitter. 

We hopen je snel in het museum (terug) te zien! 

Het mim team 
 

  

Nieuws 
 

Before Time Began 
 

 

  

 

Vier didgeridoos en 2 snorrebotten zijn 

momenteel te zien in de expo ‘Before Time 

Began’ in het Museum Kunst & 

Geschiedenis. Hedendaagse kunst van de 

Aboriginals wordt daar in de schijnwerpers 

gezet. De muziekinstrumenten illustreren, 

naast andere gebruiksvoorwerpen, de 

leefwereld van deze fascinerende cultuur. 

Meer info 
 

 

  

Bright Brussels 
 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/3s24jfzzq6jt2ch7y7pj7gcywu
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/iiuvlqtiidgxq6qap3rejkcom4
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/xx4t6cnmorldnodcyxrzfjsiwu
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/en5jlrg4zl2f46tm4xxgcsquxe


 

Het mim neemt dit jaar deel aan ‘Bright 

Brussels’, een festival dat een verrassend 

parcours presenteert in de bovenstad met 

artistieke en interactieve lichtinstallaties. Van 

28 oktober tot 6 november kan je deze 

ontdekken in de Konings- en de Europese 

wijk, tot aan het Jubelpark. 

Meer info 

 

 

 

 

  

Podcast 4: Trombone! 
 

  

 

Elk seizoen schotelt het mim je een nieuwe 

podcast voor. De donkere en warme klanken 

van de trombone kondigen dit jaar de herfst 

aan. Om dit eerder bescheiden instrument 

wat beter te leren kennen nodigden we de 

beloftevolle Antwerpse tromboniste Nabou 

Claerbout uit. De aflevering van de podcast 

kan je vinden op Spotify. 

Meer info 
 

 

  

Collecties & onderzoek 
 

Colloquium over Toots Thielemans 
 

  

Van 22 april tot 31 augustus 2022 vieren 

KBR en het mim de 100ste verjaardag van 

Toots Thielemans met de tijdelijke expo 

‘Toots 100. The Sound of a Belgian Legend’ 

in KBR. Daarnaast wordt er in KBR ook een 

colloquium gewijd aan het onderzoek over 

en rond Toots Thielemans. Het colloquium 

vindt plaats van 9 tot 11 mei in KBR. 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/nqsi4ourxrxfwnsg2567c3ctpa
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/ck7mucbumos43hm5vn3ilextou


 

Meer info 
 

 

  

Instrument van de maand 
 

 

In 1887 perfectioneert de Duitse immigrant 

Emile Berliner de fonograaf van Edison uit 

1877, in de VS. De naam van het apparaat, 

grammofoon, is een omkering van de 

oorspronkelijke benaming ‘fonograaf’, die 

letterlijk 'opname van een klank' betekent. 

De belangrijkste verbetering is dat de klank 

nu op een platte plaat wordt vastgelegd, in 

plaats van op een cilinder. 

Meer info 

 

 

 

 

  

 

Activiteiten 
 

Concerten 
 

  

 

Eindelijk kan het weer, live muziek in de 

concertzaal van het mim! Studenten van de 

Brusselse conservatoria treden er vaak ’s 

middags op. Combineer je bezoek met een 

concert, de data staan in de agenda op de 

website. 

Meer info 
 

 

  

Kunstendag voor Kinderen 
 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/zvakq57hsjq6trdoar5mavci3m
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/y5uaptjk7xqihysjdf7b7cpu3a
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/puazfetlsnqgsrzazznmsd7tii


 

Op zondag 21 november kunnen families 

met kinderen van 4 tot en met 12 jaar in het 

Museum Kunst & Geschiedenis terecht voor 

een kunstendag met inloopateliers, 

vertelmomenten en didgeridoo-

demonstraties! Je ticket geeft ook toegang 

tot de tentoonstelling ‘Before Time Began’ en 

de permanente expo van het museum daar. 

Meer info 

 

 

 

 

  

Kerst met Mozart 
 

  

 

Voor de kerstperiode lanceert het mim dit 

jaar een Mozarttour waarbij je de 

instrumenten uit de tijd van dit wonderkind 

kan bewonderen. Deze activiteit is ideaal te 

combineren met het concert ‘Kerst met 

Mozart’ van onze vrienden van het Belgian 

National Orchestra bij Bozar op 22 en 23 

december. 

Meer info 
 

 

  

Varia 
 

Het mim is op zoek naar vrijwilligers 
 

  

 

Ter versterking van het team onthaal zijn we 

op zoek naar vrijwilligers, voor zowel tijdens 

de week als in het weekend. Belangrijkste 

taak: het publiek mee te woord staan en de 

multimedia gidsen verdelen. 

Meer info 

 

 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/hqi5osofnxadhpdxcccc3rx6nm
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/njycasg3btkny5dlau53bhgrbe
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/u5uxene2bna5oxxryvs5ms3j3e


  

Online enquête 
 

 

Enkele laatstejaarsstudenten Cross Media 

Management aan de Karel de Grote 

Hogeschool voeren momenteel een 

onderzoek over een fictieve rebranding van 

het mim. Help hen door de enquête in te 

vullen! 

Meer info 

 

  

 

  

Covid Safe Ticket 
 

  

 

Vanaf vrijdag 15 oktober moet je in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Covid 

Safe Ticket (CST) hebben om musea te 

bezoeken. Concreet betekent dit dat ook in 

het mim bezoekers vanaf 16 jaar een 

coronapas moeten voorleggen. 

Meer info 
 

 

  

Praktische info 
 

Adres 
 

  

 

Muziekinstrumentenmuseum (mim) 

Hofberg 2 

1000 Brussel 

Tel: 02/545.01.30 

Email: info@mim.be 

Website: www.mim.be 

 

 

 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/4e54mxpdfn2v2igatiwmdtfg34
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/m72gqvwtqhtlgyybtufq5xt7o4
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/t54f5ljccopaecncokwe2u6riy
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/2vcpvjwsautfegv5ovxohm4rp4us5wuaz2szyd5wpyct5iu345yaincz4kztrjx5gi7thp2ijehrm/2kztuzf4juh75irtf6e7zk2i2e

