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Nieuwsbrief van het MIM - 

Het nieuw seizoen komt er 

aan! 

 

 

Binnenkort start het nieuwe schooljaar en culturele seizoen. Ook in het MIM staat er veel te 

gebeuren ! Lees er alles over in deze nieuwsbrief. Zin in meer? Volg het museum ook op 

Facebook, Instagram en Twitter! 
 

  

Concertagenda 
 

  

 

September is de officiële start van het 

culturele jaar in het MIM! Het museum werkt 

samen met gevestigde verenigingen uit de 

Belgische muziekscène, zoals het CPE 

Festival, de Middagconcerten en het 

Koninklijk Conservatorium van Brussel, om u 

een boeiend programma voor te stellen. 

Meer info 
 

 

  

Toots 100. The Sound of a Belgian Legend. 
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Op 31 augustus sluit de tentoonstelling 

Toots 100. The Sound of a Belgian Legend., 

in samenwerking met de Koninklijke 

Bibliotheek (KBR) de deuren. Maar speciaal 

voor groepen blijft de tentoonstelling in 

september een maand langer open. Maak 

van deze gelegenheid gebruik om, nu het 

nog kan, de expo met uw vereniging, 

vrienden of familie te bezoeken! 

Meer info 

 

 

 

 

  

Toots Challenge 
 

  

 

Wat betekent Toots Thielemans voor de 

verschillende generaties muzikanten van 

vandaag? Het MIM daagde hen met de 

Toots Challenge uit om aan de slag te gaan 

met zijn muziek en culturele nalatenschap. 

Op 25 juni werden de laureaten uitgenodigd 

om het beste van zichzelf te geven. 

Meer info 
 

 

  

Nieuwe podcast 
 

 

Elk seizoen biedt het MIM een thematische 

podcast aan om de collecties nog beter te 

ontdekken. Deze zomer nodigden we 

luitspeler Floris de Rycker uit om te spreken 

over zijn instrument en hoe hij de muziek uit 

de middeleeuwen, renaissance en vroeg 

barok het liefst benadert. 

Meer info 
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In de kijker 
 

  

 

Elke maand zet een conservator van het 

MIM een instrument in de schijnwerpers. 

Deze maand is het de beurt aan een 

verticale tafelpiano gebouwd rond 1800 door 

de Belgische uitvinder Jean-Joseph Merlin. 

Meer info 

 

 

  

Traditionele muziek in België 
 

 

Sinds 2018 produceert het MIM een 

documentairereeks over traditionele muziek 

in België. In de laatste aflevering duiken we 

in de wereld van Marc Nicolas, één van de 

laatste klokkenluiders van het land. 

Meer info 

 

  

 

  

Je bezoek in het MIM 
 

  

 

Bezoek het museum met een gids en ontdek 

meer! Rondleidingen zijn opgevat als een 

dialoog, met ruimte voor vraag en antwoord 

en een gesprek over muziek en de 

instrumenten. Toch liever zelfstandig op 

pad? Met behulp van een multimediagids, 

inbegrepen in de toegangsprijs, is ook dat 

een optie: in groep, familie, of solo. 

Meer info 
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Oproep stagiaire concertzaal 
 

 

Ter ondersteuning en versterking van het 

team is het MIM op zoek naar een stagiair.e 

die de concerten mee kan omkaderen en 

begeleiden. 

Meer info 
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