
 
 

 

 

 

BESTE BEZOEKER 

 

Het begin van een nieuw jaar zorgt ook voor een nieuw programma in Mu.ZEE. 

Zo komen er een heleboel veelbelovende tentoonstellingen naar Oostende. 

Hier is alvast onze lijst van must-sees voor 2023, sla je agenda maar open! 

  

 

  

 

Niet te missen in Mu.ZEE | 

 

 

NIEUW! Friends in a Field: 
Conversations with Raoul De Keyser 

 

| Vanaf 17.12.2022 - 21.05.2023 

In de loop van zijn bijna 50-jarige carrière werkte Raoul 

De Keyser (1930-2012) in een esthetische schemerzone 

tussen de concrete mysteries van het alledaagse en de 

ongrijpbare wereld van het abstracte. 

Friends in a Field: Conversations with Raoul De 

Keyser neemt De Keysers radicale aanpak van 

abstracte schilderkunst op basis van zijn eigen 

dagelijkse ervaring als uitgangspunt voor een gesprek 

met een diverse groep – zowel levende als overleden –

kunstenaars. 

  
 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=f213ad5575&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=718f9b3d90&e=f0aee64cd2


Info & Tickets  

 

 

 

De collectie 

Mu.ZEE is de enige plek in de wereld die 

scherpstelt op moderne en hedendaagse kunst in 

België, van 1880 tot vandaag. Onze 

collectiepresentatie zal in januari 

opnieuw aangepast worden op de eerste en 

tweede verdieping dus wees er snel bij om 

de werken te (her)ontdekken. 
 

Info & Tickets  

 

 

 

Deze zomer! Anna Boch, een 
impressionistische reis 

 

| Vanaf 01.07.2023 - 05.11.2023 

Met werk van Vincent Van Gogh, Paul Signac, Paul 

Gauguin en vele anderen. 

 

Mu.ZEE brengt een eerbetoon aan Anna Boch 

(1848-1936), kunstschilderes en mecenas. Dit 175 

jaar na haar geboorte. De tentoonstelling richt zich 

op Anna Boch als kunstenares en als vrouw aan 

het einde van de 19e eeuw in België.  

  
 

Info & Tickets  

 

 

Te doen in Mu.ZEE | 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1f0b2ff5d7&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=7f156c52d3&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=602de717db&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=e75fba3b99&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=f1fc8dfc16&e=f0aee64cd2


 

 

'Vraag-TEKENS' 

 | 4 x anders kijken in de expo 

Kies een vraag en duik de expo "Friends in a Field: 

Conversations with Raoul De Keyser" op vier 

verschillende en creatieve manieren in! 

Onze kijkwijzers zijn zowel voor volwassenen, als 

kinderen onder begeleiding van een ouder. 

  

 

Download ze hier  

 

 

 

Een nieuwe reeks workshops & 
rondleidingen 

Nog op zoek naar een leuke activiteit? Leef je uit in 

Mu.ZEE met onze workshops, gezinsworkshops en 

geleide wandelingen in de tentoonstelling van Raoul De 

Keyser. Voor elke leeftijd hebben we aan aanbod, 

ontdek het hier! 

  
 

Onze agenda  

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1ac81973f6&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1dc5ecac41&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=6aba9ff19e&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=95f2606bf3&e=f0aee64cd2


 

 

Kunstuurtje voor de leerkracht 

| 25.01 - van 14u tot 16u 

 

Voor leerkrachten lager- en middelbaar onderwijs én 

hun eigen (klein)kinderen. 

 

Interactieve tour & workshop 

Kom naar Mu.ZEE met een leeg hoofd en grote goesting 

om je leerlingen te inspireren! Breng je eigen kinderen 

ook mee want zij genieten van een boeiende workshop 

waarbij verscheiden, haalbare technieken worden 

gecombineerd. Op het einde sluit je aan bij de kinderen 

en proef je mee van de vele mogelijkheden in het atelier. 

 

Reserveer hier  

 

 

 

EXTRA in Mu.ZEE |  

 

 

BILDNIS_ontmoetingen | 05.02.2023 

Stijn Van Dorpe - No man is an island  

 

Dit jaar organiseert BILDNIS opnieuw een reeks 

ontmoetingen in het auditorium van Mu.ZEE, telkens 

op een zondag om 11:00.  

  

 

Info & tickets  

 

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=7cf25a2c02&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=744dc8d9f9&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=87af72eec5&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=ba01245cdd&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=190d96f7a5&e=f0aee64cd2


 

 

Nieuwe vacature bij Mu.ZEE : 

ONTHAALMEDEWERKER CONTRACT 

ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU D 

Voor meer info, klik hier. 

 

 

 

VOLG HIER ONZE UPDATES 

@instagram.com/mu.zee/ 

& DEEL JE BEZOEK AAN Mu.ZEE MET #MUZEE 

 

    

    

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1628cd1279&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=886cd6eb6a&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=8c4c5c4d6a&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=0e1660f824&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1944caa9e6&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=2e0aca0692&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=4504b90178&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=3d17dba3bc&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=847e649cc7&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=07e64a4db3&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=9e9db4202f&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=242b5076b3&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=d8911693f1&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=e40e282d0f&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=638f4f82b3&e=f0aee64cd2


  

 

  

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=6f01062a51&e=f0aee64cd2

