
  

 

Georges Buysse, Winterlandschap (schets), MSK Gent 
 

  

 

Nieuwe audiogidsen in het MSK 

Ontdek nieuwe verhalen in de museumcollectie 

Onze gratis audiogids maakt van je museumbezoek een extra leuke belevenis. De 

audiotour neemt je mee langs meer dan 50 hoogtepunten uit onze collectie, laat je nieuwe 

inzichten en leuke weetjes ontdekken en nodigt je uit om langer stil te staan bij opmerkelijke 

details in de werken.  

 

De gids is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Er is een versie voor volwassen én 

een versie voor kinderen vanaf 6 jaar.  

 

Boek je ticket  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=a4f3e65b44&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=afe480eb1e&e=fc0ed52731
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Poëzieroute voor kinderen 

Nu geleide bezoeken en activiteiten in het museum opnieuw even niet meer kunnen, promoten 

we graag het aanbod dat je alleen of in beperkte groep kan doen, zoals 

onze kinderpoëzieroute. De poëzieroute brengt je langs tien topwerken uit het MSK, 

samengebracht met tien gedichten van bekende Vlaamse en Nederlandse schrijvers. 

 

Al spelend met taal en beeld leer je meer over poëzie, over kunst en over de collectie van het 

museum. Bekijk onze collectie met een poëtische blik, het wordt gegarandeerd een aparte 

ervaring! 

 

Lees meer  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=f0b7d17b18&e=fc0ed52731
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Kerstshoppen in de bookshop 

  

De MSK-shop is dé plek voor al je kunstige eindejaarscadeautjes. We bieden mooie kortingen 

op alle Van Eyck-merchandising. Onze shop is open tijdens de openingsuren van het museum: 

dus ook op zondag. Je hebt geen toegangsticket nodig om de shop te bezoeken.  

 

Bekijk hier een selectie van het ruime aanbod.  

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=1349b09561&e=fc0ed52731
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Oproep: MSK zoekt kunst 

Kunstwerken in privébezit gezocht voor nieuwe expo over Albert Baertsoen 

  

In september 2022 start het Feestjaar van het MSK. Het programma opent met een 

tentoonstelling over Albert Baertsoen, één van de grote Belgische kunstenaars van het fin de 

siècle. Daarvoor gaan we nu al op zoek naar onbekende Baertsoens die vandaag in 

privécollecties bewaard worden. Wie thuis een schilderij of tekening van de Gentse kunstenaar 

heeft liggen, kan het museum contacteren en wie weet meebouwen aan het feest.  

 

Lees meer  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=644044d94d&e=fc0ed52731


 

 

Albert Baertsoen, Dorp onder de sneeuw, 1892, MSK Gent 

  

 

Nu te zien in het museum 

Salon des Jeunes 

07.10.21 - 16.01.22 

 

De collectie 

Ontdek 40 vernieuwde zalen 

 

www.mskgent.be 

Plan je bezoek  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

 

  

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=9b24f900f9&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=e599ede538&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=d4daa879f6&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=881421d377&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=ffa36754b0&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=292a2187db&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=c25d280b17&e=fc0ed52731

