
 

 

Nieuwsbrief van het MIM - 

Winter 2022-2023 

 

Beste abonnees, 

De overgang van 2022 naar 2023 verliep in het MIM gesmeerd, het MIM-team wenst je bij deze 

het beste voor het nieuwe jaar! 

In de eerste maanden van 2023 staat er alvast heel wat op het programma: de 75e verjaardag 

van de Middagconcerten, de Week van de Klank en nog veel meer. 
 

  

Nieuws 
 

JUBILE75 
 

 

 

Op 15 januari vieren de Middagconcerten 

hun 75e verjaardag. Dat doen ze met twee 

concerten in het MIM en één bij de buren, de 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. 

Het feest begint in het MIM met een recital 

van Jozef De Beenhouwer om 11u. Om 

14u30 volgt dan het MNM Trio, zij spelen 

met zes handen op één piano! 

Meer info 
 

  

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/jha3mj36ya3ntvwk43j2boo7va


Week van de Klank 
 

 

Al voor de 13e keer neemt het MIM deel aan 

de Brusselse editie van de Week van de 

Klank, die dit jaar plaats vindt van 30 januari 

tot 5 februari. De hele week kan je komen 

kijken en luisteren naar klankinstallaties en 

op woensdag en vrijdag zijn er workshops en 

een concert/performance. Allemaal gratis! 

Meer info 

 

 

  

Koninklijk bezoek 
 

 

 

De Zwitserse president Ignazio Cassis en 

zijn vrouw bezochten op 24 november het 

MIM tijdens hun staatsbezoek aan België. Ze 

werden samen met koning Filip en koningin 

Mathilde rondgeleid in de vernieuwde 

tentoonstellingszaal op de 1e verdieping en 

woonden een concertje bij van de Rutger 

Mathys, de winnaar van de Toots Challenge. 
 

  

Activiteiten 
 

Contes au musée (in het Frans) 
 

 

 

Dit voorjaar doen de KMKG mee met het 

project ‘Contes au Musée’ van de Fédération 

des conteurs professionnels. Op 15 en 22 

januari komt Nathalie Dutilleul vertellen over 

instrumenten en wijze muzikanten. 

Meer info 

 

  

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/3ty2vafa6nlwogtt46t3fravfu
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/vesjpl3z5uqc7qeiss7eknkkeq
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/zm676qcht7yeik34cqjsyr72ka
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/jgvp5afgr4ftfcwkmgovonrofu


Concerten 
 

 

Elke week worden er in het MIM concerten 

georganiseerd door CPE Festival, 

Middagconcerten en de Brusselse 

conservatoria. Verschillende instrumenten 

komen aan bod, en ook heel wat 

verschillende stijlen … voor elk wat wils. 

Meer info 
 

 

  

Collecties 
 

Podcast 
 

 

 

Op regelmatige basis krijgt het MIM 

muzikanten over de vloer die met hart en ziel 

kunnen vertellen over hun instrument en de 

muzikale paden die het hen laat 

bewandelen. Deze winter was Lucile 

Boulanger te gast, zij had het over de viola 

da gamba die ze ondertussen meesterlijk 

bespeelt; dat delen we graag in een podcast. 

Meer info 
 

  

In de kijker 
 

Deze basmandoline is een van de eerste 

aanwinsten van het MIM. Victor-Charles 

Mahillon, de eerste conservator van wat toen 

nog het Musée instrumental du 

Conservatoire werd genoemd, kocht het in 

1878 van de Italiaanse schilder Vincenzo 

Capobianchi. 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/aell2xaiceivq77mgog3beaw4e
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/cm5oqvh4p3r2fsmbc5njkoxaa4


 Meer info 

 

 

  

Film waarin een Ngombi-harp gemaakt wordt 
 

 

 

Eind 2019 ging een kleine ploeg van het 

MIM met enkele collega’s van het 

AfricaMuseum naar Gabon in het kader van 

een project dat de samenwerking tussen 

Afrikaanse en Europese cultuurprofessionals 

wil bevorderen. Tijdens deze reis werd de 

bouw van een Ngombi-harp gefilmd. Je kan 

het hele proces volgen, vanaf de boomstam 

tot de stemming van het instrument. 

Meer info 
 

  

Vlaamse klavecimbels 
 

 

In het MIM werd een nieuwe studie aangevat 

omtrent de Vlaamse klavecimbels uit de 

18e eeuw, in samenwerking met andere 

muziekinstrumentenmusea wereldwijd. Het 

resultaat van dit onderzoek zal te lezen zijn 

in een publicatie die aansluit bij het eerder 

verschenen ‘The Golden Age of Flemish 

Harpsichord Making: a Study of the MIM’s 

Ruckers Instruments’. 

Meer info 

 

 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/j5ff7egl4hbsqothgu5ay57ho4
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/xcuhehc5yiyh6kxrrjxsh6f77m
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/xn2fx6b6p2usm4yqdpkvvpeqfm
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/xypvv4miarfayqythrttkc7gm4
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/cfkauuvpyudzg5habppihslski


  

Schenking van een rhumba box 
 

 

 

Het MIM ontving onlangs een rhumba box 

van de Ambassade van Jamaica en Missie 

bij de Europese Unie. De rhumba box is een 

houten kist dat de speler tussen zijn benen 

houdt en waarvan hij de metalen lamellen 

aantokkelt. Dit instrument is de eerste in de 

collectie van het MIM dat uit Jamaica komt. 

 

  

Praktische info 
 

 

 

Adres 

Muziekinstrumentenmuseum (MIM) 

Hofberg 2 

1000 Brussel 

Tel: 02/545.01.30 

Email: info@mim.be 

Website: www.mim.be 

Openingstijden 

Dinsdag - vrijdag: 9u30 – 17u 

Zaterdag, zondag, feestdagen: 10u – 17u 
 

  

Muziekinstrumentenmuseum (MIM) 

Hofberg 2 - 1000 Brussel 

Facebook | Instagram | Twitter 

Uitschrijven 

 

 

http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/bbeimq657lw7d2xdpp3wfqvf7u
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/ookxjivjdq2xejubmlgre76fga
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/e3fmjo2ohpy2jhztebbonm2aj4
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/qzo2qjwrckxtcqpqthx6dxemee
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/uwlcfidnkkyaqghwnukx4gsixi
http://info.kmkg-mrah.be/l/103740/vmpdv376l3luypqxkowoicov22skz7od6wsr6tcck7xfnw4pmzvdb3n5b7ardo7qtq6xv3o5ps52s/5m27j7qdwhbtnnohln66kv3m2y?__v1=tccfxef5yhfgttuzjrs2emwpgwvd4m4gjgosfnsxwo4wchjy2rktkhpfpf3lfqvvik2trsrq47fnu&__v2=nl-NL

