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Late Donderdag  

Bezoek het MSK tot 22 uur! 

 

Elke eerste donderdag van de maand kan je de meeste Gentse musea bezoeken tot 22 

uur! Op donderdag 3 februari, kan je dus ook opnieuw in het MSK terecht voor een avondlijk 

bezoekje aan onze vaste collectie.  

 

Lees meer over de Late Donderdag. 

Zin om ook een ander museum te bezoeken? Bekijk hier het programma. 

 

Boek je ticket  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=44ff93b887&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=bf7a772c43&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=26d96f748e&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=cb5e50e834&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=640a641c3f&e=d8b80d293e


 

 

© Martin Corlazzoli 

 

Oproep: MSK shop zoekt lokaal talent! 

 

Vanaf september viert het MSK haar 225ste verjaardag. In het kader hiervan willen we niet 

enkel grote meesters, maar ook lokaal talent in de kijker zetten!  Ben jij een Gentse maker en 

wil je een origineel hebbeding maken dat je kan linken aan de museumcollectie? Laat het ons 

zeker weten!  

 

Neem deel aan onze oproep  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=c6ebc139af&e=d8b80d293e
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Ervaren workshopbegeleiders gezocht 

 

Het MSK is op zoek naar ervaren workshopbegeleiders om groepen te ontvangen in ons 

museumatelier. Heb je een passie voor schone kunsten, ga je hier graag over in dialoog, en wil 

je onze bezoekers, van alle leeftijden en achtergronden, stimuleren om anders te kijken naar 

kunst? Dan ben jij misschien de begeleider die we zoeken! 

  

 

Bekijk hier de vacature  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=fb14f5f1d1&e=d8b80d293e
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Poëzieroute voor kinderen 

 

Het MSK blijft, ook in deze hectische tijden, een veilige plek om in alle rust te vertoeven. We 

bieden verschillende activiteiten aan die je ook alleen of in een kleine groep kan doen, en 

tijdens de poëzieweek kan een bezoek met onze Kinderpoëzieroute niet ontbreken. 

 

De route verbindt tien topwerken met tien gedichten door bekende Vlaamse en Nederlandse 

schrijvers. Al spelend met taal en beeld leer je meer over poëzie, kunst en de collectie. Bekijk 

het MSK eens met een poëtische blik, het wordt gegarandeerd een aparte ervaring! 

  

 

Ontdek onze poëzieroute  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=fc1f5b00bd&e=d8b80d293e
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Wordt verwacht: natuur in het MSK 

 

We kijken hoopvol vooruit naar het voorjaar met opnieuw meer activiteiten en kunstige 

ontmoetingen.Vanaf maart staat zaal E in het thema van natuur, mens en ecologie. In het 

kader van Belmundo Festival, het jaarlijkse Gentse stadsfestival rond internationale solidariteit, 

organiseren we verschillende activiteiten zoals: babbeltafels, rondleidingen, lezingen en zoveel 

meer! De volledige planning kan je binnenkort terugvinden op onze website. 

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=cb57fcecf7&e=d8b80d293e


 

 

Frans Keelhoff, Rivierlandschap, 1849, MSK Gent 

 

Wordt verwacht: een hommage aan Masereel 

 

50 jaar geleden overleed Belgisch graficus, houtsnijder, kunstschilder en tekenaar Frans 

Masereel. Voor hij in Campo Santo begraven werd, stond zijn kist opgebaard hier in het 

MSK. Als hommage aan de kunstenaar stellen zowel het MSK als Amsab-ISG vanaf april een 

aantal werken van Masereel uit hun collecties tentoon. Meer nieuws over de presentaties en 

het randprogramma volgt binnenkort. 

 

Meer nieuws volgt binnenkort op onze website. 

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=f24c1a14e5&e=d8b80d293e


 

 

Frans Masereel, In de wolken ,1971, MSK Gent   

 

Nu te zien in het museum 

De collectie 

Ontdek 40 vernieuwde zalen 

 

www.mskgent.be 

Plan je bezoek  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 
 

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=6d2e72c661&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=c152f8bf7b&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=7ed23df56b&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=4fc07ea9f0&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=fd29b3672f&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=d0086c8638&e=d8b80d293e

