
   

 

Clara Voortman, Kaap van Antibes (Côte d'Azur), 20ste eeuw, MSK Gent 
 

 

Instaprondleiding: LGBTQ+ tour en de MSK-collectie 

Met trots lanceert het MSK als eerste in België een LGBTQ+ rondleiding in de permanente 

collectie. Via 11 kunstwerken nodigen we je uit om met een queer blik te kijken naar kunst. We 

zien hoe uiteenlopend gender en geaardheid vroeger beleefd werden, en dat doet ons 

nadenken over hoe we hier vandaag naar kijken. 

 

De eerstvolgende instaprondleiding gaat door op 19 maart. Kom je liever met een groep of 

klas? Boek dan je groepsbezoek via het online formulier van Boekjebezoek. 

 

Speciaal voor de lancering biedt het MSK in totaal ook 10 gratis rondleidingen aan voor 

organisaties die aan de slag (willen) gaan met LGBTQ+ thema's. Het museum betaalt dan de 

gids, deelnemers betalen enkel hun toegangsticket. Neem hiervoor contact op via 

msk.educatie@stad.gent. 

  

 

Koop hier je ticket  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=3d0a54e155&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=3816372bf0&e=d8b80d293e
mailto:msk.educatie@stad.gent
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=2649858b63&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=db1538e92b&e=d8b80d293e


 

 

Maarten van Heemskerck, De man van Smarten,  1532, MSK Gent 

 

Natuur verbeeld(t)  

 

Vanaf 3 maart staat zaal E van het MSK helemaal in het teken van de natuur. Samen met 

Belmundo festival, het Gentse activiteitenfestival rond internationale solidariteit, nodigen we 

bezoekers uit om op een andere manier naar onze kunst te kijken. Volg een gratis rondleiding, 

doe mee aan talloze activiteiten of neem deel aan een creatieve workshop. Er zit gegarandeerd 

ook iets voor jou bij! 

'Natuur verbeeld(t)' is te bezoeken met een ticket voor de vaste collectie. 

 

  

 

Koop hier je ticket  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=bc3489920d&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=bb9f16f7f4&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=95d92e41b3&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=28fe0d2586&e=d8b80d293e


  

 

Frans Keelhoff, Rivierlandschap, 1849, MSK Gent 
 

 

Babbeltafels: praten over kunst 

 

Op 30 maart kan je in het MSK gesprekken voeren rond het thema 'rechten van mens en 

natuur', omringd door prachtige kunst en poëzie. Oefen je Nederlands of een andere taal, praat 

op een originele manier over kunst en leer andere culturen kennen.  

 

Voor deze activiteit is geen toegangsticket nodig, je inschrijving volstaat.  

 

Schrijf je in  
 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=64a1b1f22f&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=fea4130320&e=d8b80d293e


 

 

© Geert Van de Velde 

 

Dementievriendelijke instaprondleiding 

 

Tweemaandelijks, op de eerste woensdag van de maand, organiseert het MSK een 

dementievriendelijke rondleiding. Op interactieve wijze ontdekken we samen 4 à 5 kunstwerken 

uit de collectie. Aansluitend is er tijd voor een koffie of een drankje om nog even na te praten. 

De groepen bestaan uit maximum 6 duo's, op vertoon van een MSK toegangsticket krijg je 

gratis toegang en mantelzorgers hoeven niet te betalen.  

 

Ontdek de rondleiding  

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=522da3e9cf&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=f53593ceb2&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=db66e3a5ab&e=d8b80d293e


 

 

©  Geert Van de Velde 

  

 

Zomeratelier voor kinderen 

  

Tijdens de zomermaanden kan je je kind (tussen de 8 en 12 jaar) creatief aan het werk 

zetten in het MSK. Vier dagen lang gaan ze als meesterkunstenaar aan de slag, de 

kunstwerkjes nemen ze achteraf mee naar huis. Een aantal ateliers zitten al helemaal volzet, 

dus snel zijn is de boodschap! 

 

Deelnemen kost 100 euro, houders van een UiTPAS kansentarief regio Gent betalen slechts 

20 euro. Inschrijven kan via mail, verdere informatie vind je hier. 

 

https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=73b305bca5&e=d8b80d293e


 

 

© Martin Corlazzoli  

 

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=dfbf98da1e&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=5be8f92f35&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=7f71dce84a&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=1974717b2e&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=e3890092b5&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=179074f5ff&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=323558a614&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=ffd08ba468&e=d8b80d293e
https://mskgent.us11.list-manage.com/track/click?u=52534b409069c96c729bef636&id=612c2a5837&e=d8b80d293e

