
   

  

 

Het MSK viert vanaf september 225ste verjaardag!  

Binnenkort, in 2023, bestaat het oudste museum van België 225 jaar. De vrienden van het 

museum blazen dan 125 kaarsjes uit. Dubbel feest dus! Om dat jubilea te vieren organiseert 

het museum vanaf 2 september een groot cultureel feestjaar. Met drie tentoonstellingen, een 

historisch parcours in de zalen en een reeks kunstprojecten in de stad kijkt het MSK terug op 

haar rijke geschiedenis en vooruit naar een b(l)oeiende toekomst. Zet het alvast in de agenda. 

  

 

Info over het feestjaar  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=897b9a4257&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=4aebe65130&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=ea1016e2a4&e=fc0ed52731


 

 

 

Late donderdag 

Bezoek het MSK tot 22 uur! 

 

Elke eerste donderdag van de maand blijft het MSK open tot 22 uur. Ook op 7 april ben je dus 

nog eens welkom na de uren. Breng een bezoekje aan onze nieuwste presentatie met werk 

van Frans Masereel, vanaf 2 april te zien in zalen A en II. Verdiep je met de zelfgeleide 

wandeling ‘Weergaloze Natuur’ in de relaties tussen mens, kunst en natuur, in het kader van 

het project Natuur Verbeeld(t). Of kom gewoon onze vaste collectie bewonderen, voordat we 

deze zomer een reeks zalen opnieuw ontruimen ter voorbereiding van ons grote feestjaar.  

 

Lees meer over late donderdag. 

 

Boek je ticket  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=4a39afbcb2&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=544ef0c778&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=e17bdf410b&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=c625550bfc&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=d0c359648f&e=fc0ed52731
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Tentoonstelling op zaal: Frans Masereel 

 

Het MSK en Amsab-ISG duiken in hun collecties voor een hommage aan een kunstenaar in 

wiens werk maatschappelijke betrokkenheid, sociale rechtvaardigheid en individuele vrijheid de 

boventoon voeren. Het museum toont een ruime selectie uit onze verzameling van meer dan 

700 werken van de Belgische kunstenaar. 

Frans Masereel, in woord en beeld, loopt van 2 april t.e.m.5 juni, in zalen A en II, en is te 

bezoeken met een ticket voor de vaste collectie. 

 

Boek je ticket  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=25868bb461&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=6b2e2c22d2&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=97754924ab&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=1aac8d3b5a&e=fc0ed52731


 

 

Frans Masereel, Vrouw aan het venster, 1948, MSK Gent 

 

Grootschalig publieksonderzoek 

  

Dit voorjaar loopt er een groot onderzoek bij 50 Vlaamse en Brusselse musea. Daarmee willen 

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

van een museum. Gun ons 10 minuutjes van je tijd en maak kans op een Bongo voucher van 

250 euro. Voor elke ingevulde enquête wordt bovendien 1m2 regenwoud beschermd via World 

Land Trust. 

  

 

Vul de enquête in  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=ae4e749fae&e=fc0ed52731
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Lezing: Meester Nicolaes de Liemakere 

Door Danny De Looze 

 

Maak kennis met een vergeten Gentse schilder aan de hand van een boeiende lezing gegeven 

door Prof. dr. Danny De Looze, arts en regiogids van de Vlaamse Ardennen. Hij ontdekte de 

kunstenaar en zijn werk via een schilderij dat door hem met zekerheid aan Nicolaes kon 

toegeschreven worden: een ronduit prachtige ‘Besnijdenis van Christus’ in de kerk van Strijpen 

(Zottegem).Ontdek op deze lezing hoe de spreker zijn queeste naar de meester van ‘De 

Besnijdenis’ ondernam en maak kennis met Nicolaes en zijn werk. 

 

De gratis lezing gaat door op zondag 3 april om 11 uur, vooraf registreren is verplicht. Je kan 

met een gratis ticket ook de museumcollectie bezoeken. 

 

Boek hier je plaats  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=a051df724e&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=9423f1131c&e=fc0ed52731


 

 

Nicolaas Liemaker, De heilige Familie met Johannes de Doper, 17de eeuw, MSK Gent 

 

Stem op onze beste foto 

 

Als museum maken we kans om de titel 'De beste foto' van de Koning Boudewijnstichting te 

winnen. Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig! Door te stemmen op onderstaande foto 

help je ons een stapje dichterbij de overwinning. Daarnaast kunnen we de titel van 'Sociale 

media favoriet' winnen, dit door op Facebook en Instagram onze beste foto opnieuw te 

liken. Het prijzengeld wordt ingezet om kwetsbare groepen te ondersteunen. 

 

Stemmen kan tot 30 maart via deze link. 

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=b116b5a169&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=3669602775&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=afceab2c6b&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=3db3950e6e&e=fc0ed52731
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Nu te zien in het museum 

De collectie 

Ontdek 40 vernieuwde zalen 

 

Zaal E: Natuur verbeeld(t) 

Belmundo Festival 

 

www.mskgent.be 

Plan je bezoek  

 

Wordt verwacht 

Frans Masereel 

In woord en beeld 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

 

  

 

 

 

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=f9466fbb01&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=2de650e745&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=4c95fbc476&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=063e97b25a&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=8feb0eb0fc&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=830ab8ce95&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=ad3de373bb&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=607eeb4e8b&e=fc0ed52731
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=9fdab68442&e=fc0ed52731

