
  

  

 

Museumnacht light 

Bezoek de Gentse musea tot 22 uur! 

 

Op donderdag 3 maart gooien de Gentse musea hun deuren gratis open tot 22 uur. Reserveer 

wel zo snel mogelijk je gratis tickets online, want op = op. Je kan trouwens meerdere musea 

combineren op één avond, dus laat je gaan! 

 

Speciaal voor de gelegenheid kan je ook meewandelen met onze gloednieuwe LGBTQ+tour 

waarin onze gids stil staat bij 11 kunstwerken uit onze collectie met een queer kantje. Een 

ticket voor deze rondleiding op museumnacht kost slechts 5 euro. De tickets vliegen de deur 

uit, dus snel zijn is de boodschap. Tickets kan je bestellen via de webshop  

 

Reserveer hier  

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=e3c7394dc9&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=20205e454b&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=e86ea45863&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=ebfb6ebc21&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=52bef86a68&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=c3d8dad65f&e=d8b80d293e


 

 

 

Vacature: Voltijds digitale marketeer 

 

Van 3 september 2022 t.e.m. 3 september 2023 viert het MSK feest. Het museum en haar 

vriendenvereniging bestaan dan respectievelijk 225 en 125 jaar. Om de communicatie van dit 

Feestjaar extra te ondersteunen, zijn we op zoek naar een fijne tijdelijke collega met vlotte pen 

en een passie voor digitale marketing.Solliciteren kan nog tot 20.02. 

  

 

Bekijk hier de vacature  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=c5cb97dcbd&e=d8b80d293e


 

 

© Geert Van de Velde 

 

Ervaren gidsen/workshopbegeleiders gezocht 

 

Het MSK is op zoek naar ervaren gidsen/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=e89eb0fb3d&e=d8b80d293e


 

 

Felice Casorati, Jong meisje op een rood tapijt, 1912, MSK Gent 

 

Rondleiding voor blinden en slechtzienden 

Op zaterdag 26 februari nemen onze gidsen blinde en slechtziende bezoekers mee doorheen 

de vaste collectie van het MSK. Samen zoomen we in deze rondleiding in op het thema 

‘Kinderen in de kunst’. Via tactiele ondersteuning en verbale beschrijving ontdekken we hoe 

kinderen door de eeuwen heen werden afgebeeld. We staan stil bij verschillende situaties en 

verschillende invalshoeken. 

 

Kan je er op de 26ste niet bijzijn? We organiseren de rondleiding ook op maat. 

 

Ontdek de rondleiding  

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=98110a6784&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=cdc6aa2c6a&e=d8b80d293e


 

 

© Martin Corlazzoli  

  

 

Laat weten wat je van ons denkt! 

  

Dit voorjaar loopt er een groots publieksonderzoek bij 50 Vlaamse en Brusselse musea. Zo 

willen we meer zicht krijgen op wie ons bezoekt, wie ons links laat liggen, en wat mensen 

verwachten van het MSK. Help ons mee te groeien door de enquête in te vullen of verder te 

verspreiden! Je maakt kans op een Bongo voucher van 250 euro, en voor elke ingevulde 

enquête beschermen we via de World Land Trust 1m2 regenwoud. 

  

 

Vul hier de enquête in  
 

 

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=b20887fa39&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=9fa69f5d8a&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=da9e4db9e8&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=511d293b77&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=6326557ed7&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=75cb817193&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=b078143656&e=d8b80d293e


  

 

 

  

 


