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1.  PERSBERICHT 
 
De 4e Family Day van het BELvue museum zal plaatsvinden op 26 februari. Een editie waar 
alle superkrachten toegelaten zijn en dit vanaf de leeftijd van de eerste papflessen. 
 
Op deze Family Day heeft het BELvue museum zich de uitdaging gesteld om de deuren te 
openen voor iedereen, ook de allerkleinsten. Vaste bezoekers krijgen de kans om het museum 
in een nieuw licht te zien.   
 
Om dit te realiseren heeft het BELvue een onweerstaanbaar thema gekozen: dat van 
superhelden en -heldinnen uit het verleden en die we soms in ons dagelijks leven 
tegenkomen. Je kan hen eenvoudigweg benaderen: treed binnen in hun wereld aan de hand 
van workshops. De voorgestelde activiteiten zijn aangepast aan elke leeftijdscategorie, maken 
deel uit van een inclusieve aanpak en vinden plaats in het Frans, Nederlands en Engels.  
 
Op het programma: een SuperBooth om door de lucht te vliegen, een workshop waar je het 
Koninklijk Paleis of de Annie Cordy tunnel in karton nabouwt. Maar ook: parcoursspelen, een 
workshop cape maken, je laten schminken en de kans - voor alle kleine helden en heldinnen 
- om in het diepe water van Babysses te duiken. 
 
De voorstelling Babysses, gebracht door de vzw Robin Hook en haar danseres Erika Faccini, 
is één van de hoogtepunten. Achter deze mooie samentrekking (voor baby en abysses) schuilt 
een uniek moment voor een baby en een volwassene om te bewegen in een immersieve en 
zintuiglijke dans. 
 
Wie Family Day zegt, zegt ook volwassenen. Zij zijn uiteraard ook welkom en kunnen zonder 
problemen meedoen met de jonge helden. De gelegenheid bij uitstek om samen 
herinneringen te maken, op een plaats om te (her)ontdekken. 
 
Toegankelijkheid is een van de kernwaarden van BELvue. Daarom stelt het museum deze dag 
voor aan zeer democratische prijzen.  
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2. PROGRAMMA  
 
SUPERBOOTH  
11u > 14u  
15u > 18u  
Van 2 tot 12 jaar 
 
Vliegen zoals een superheld? Of kleiner worden dan een voetbal? Via greenscreen 
technologie is dit allemaal mogelijk. Je kan in deze photobooth leuke foto’s maken en jezelf 
er doen uitzien als een superheld! Je kan zelfs een print mee naar huis nemen. Het lijkt net 
echt! 

I.s.m Mister Box 
 
BOUWATELIER 
11u30 > 14u30 
15u30 > 18u30 
Van 5 tot 10 jaar 
 
Er zijn echte helden nodig geweest om België te bouwen. In dit atelier kan je net zoals hun 
met kartonnendozen gebouwen maken. De hele ruimte is gevuld met dozen van alle groottes. 
Kan jij het Koninklijk Paleis of het Atomium nabouwen? Of maak je liever de tunnels van 
Brussel? Laat je fantasie er maar op los en bouw het hele museum vol met Belgische 
gebouwen! 
 
I.s.m Mister Box 
 
CAPE MAKEN 

14u30 > 18u30 
Van 3 tot 7 jaar 
 
Zodat je geen problemen hebt met vliegen kan je in dit atelier jouw eigen superhelden-cape 
komen maken. Je leert hoe je van een oude t-shirt een cape kan maken. Je ontdekt wat je 
allemaal kan maken en doen met textiel. En daarna kan je jouw cape versieren en je eigen 
logo of naam er in verwerken. Er zullen zelfs naaimachines aanwezig zijn om je cape mooi te 
laten afwerken. Cape klaar? Opstijgen maar! 
I.s.m Robin Hook 
 
SPELPARCOURS 

11u > 19u  
Van 8 tot 12 jaar  
 
Ontdek ons gloednieuw spelparcours: Ben jij onze superheld/heldin? 
Wist je dat er veel Belgische superhelden bestaan? Denk maar aan René Magritte, Sandra 
Kim of de Rode Duivels! In dit interactief parcours leer je allemaal Belgische superhelden van 
vroeger en nu kennen! Bij sommige kan je je fantasie goed gebruiken en bij andere kan je 
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maar beter je stembanden opwarmen. Kan jij deze superhelden helpen om hun 
superheldendaden te volbrengen? Je kan net zoals hen een echte medaille verdienen! Super 
cool toch?! 
 
VOORSTELLING BABYSSES 
11u30 > 12u30 
Van 0 tot 18 maanden 
 
Duik in het universum van de diepzee en het mysterie van de zeebodem. BABYSSES is een 
meeslepende en zintuiglijke dansvoorstelling met een geluids- en textielinstallatie, belegd 
met handgehaakte materialen die deze onderwatersfeer oproepen, suggereren. Jouw kleine 
held is de hoofdrolspeler in dit verhaal. Via dans mogen de baby’s op ontdekking gaan. Aan 
het einde van het dansstuk wordt het publiek (baby’s en begeleidende volwassenen) 
uitgenodigd om de ruimte te betreden, te ontdekken en te verkennen in een interactie met 
de danseres en de materialen.  
 
Max.1 volwassene die 1 baby begeleidt 
Max. 20 volwassenen en 20 babies 
 
I.s.m Robin Hook 
 
VOLZET 
 
KINDERGRIME 

11u > 18u30 
Van 3 tot 12 jaar  
 
Heb je ooit er al eens willen uitzien zoals een echte superheld? Vandaag kan dat! Je kan je 
hier laten omtoveren tot een superheld! Een maskertje op je gezicht of stoere littekens? Of 
liever de eerste letter van je naam in een cool logo? Leuk hé? 
 
I.s.m Pré en Bulle 
 
HELDENBOOM 
11u > 19u 
Van 2 tot 12 jaar 
 
Wie is jouw superheld? Wie heeft jou al eens geholpen? De buschauffeur die je elke dag naar 
school brengt? Mama die jou verhaaltjes voorleest? Je vrienden die je troosten als je je slecht 
voelde? De dokter? De buurman? De leerkracht?... Ons leven zit vol echte helden! Nu krijg je 
de kans om ze te bedanken. Aan de taalboom in het museum liggen papieren en potloden. 
Je kan in de vorm van een tekstje of een tekening tonen wie jouw held is. Daarna kan je jouw 
briefje of tekening ophagen aan de heldenboom. 
 
KRAAMPJE MET LEKKERNIJEN 
11u > 18u30 
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Van al die superhelden daden krijg je misschien een beetje honger? Geen probleem, er zijn 
lekkernijen voorzien! 
 
I.s.m Pré en Bulle 
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3. PARTNERS 
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4. OVER HET BELVUE MUSEUM 
 
Gelegen in het hart van Brussel is het BELvue meer dan een museum over België en zijn 
geschiedenis. Als centrum voor democratie wil het BELvue een historisch bewustzijn 
ontwikkelen. Het is een plaats om geschiedenis en democratie te beleven. We stimuleren 
kritische bespiegelingen over het grote belang en de inzet van democratie. Zo dragen we bij 
aan de verbetering van het vertrouwen in democratische waarden. Het BELvue wordt beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting. 
 
Museum over België 
 
Door de moderne en interactieve opstelling van onze vaste tentoonstelling krijgt u een beter 
inzicht in België en onze samenleving. De aanpak is thematisch. Zeven zalen draaien rond 
zeven maatschappelijke thema’s: democratie, welvaart, solidariteit, pluralisme, migratie, taal 
en Europa. Hoe is België tot stand gekomen? En wat maakt een Belg? We brengen de 
geschiedenis in beeld en klank en combineren die met een hedendaagse invalshoek. Ook in 
onze tijdelijke tentoonstellingen leggen we altijd een link met de geschiedenis, het erfgoed 
of de actualiteit van België. 
 
In het BELvue is de geschiedenis geen doel op zich. Het is een middel om onze samenleving 
te begrijpen. 
 
Verrassende Belgische voorwerpen 
 
In onze galerij brengen meer dan 200 voorwerpen België gisteren en vandaag weer tot leven. 
Met hun chronologische opstelling, die start in de negentiende eeuw, vormen ze een 
materieel geheugen van ons land. Alledaagse gebruiksvoorwerpen, kunstwerken en 
designstukken, bekende merken, wetenschappelijke uitvindingen, verwijzingen naar 
sportieve topprestaties en voorwerpen uit de rijke Belgische volkscultuur. Een uiterst 
gevarieerde collectie. 
 
Centrum voor democratie 
 
Het BELvue wil een plaats zijn van ontmoetingen en uitwisselingen rond democratie en allerlei 
verwante thema’s. Het museum ligt niet voor niets in Brussel, de hoofdstad van België en 
Europa, naast het Koninklijk Paleis en in vlakbij de grote instellingen van het land. Binnen 
onze educatieve dienst ontwikkelen gedetacheerde leerkrachten en pedagogen allerlei 
activiteiten: exposities, workshops, rondleidingen, lezingen. Allemaal rond thema’s als 
democratie, geschiedenis en rechtvaardigheid. 
 
Deze activiteiten zijn gericht op het diverse publiek dat BELvue over de vloer krijgt: scholen, 
(toekomstige) leerkrachten, verengingen van jongeren, gezinnen, senioren, personen met een 
beperking, … Het BELvue wil er zijn voor iedereen. Daarom zijn alle activiteiten gratis of 
worden ze aangeboden tegen een zeer democratische prijs. 
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5. ACTIVITEITEN BELVUE MUSEUM 2023 
 

Mimi & Momo  

Tijdens de Krokusvakantie (18.02 > 26.02.2023) 
Tijdens de Paasvakantie (01.04 > 16.04.2023) 

Van 3 tot 5 jaar 

Mimi en Momo hebben je nodig! Help Mimi de voorwerpen terug te vinden die in het 
museum verstopt zitten. Momo kent dan weer alleen zwart, geel en rood. Kun jij hem alle 
kleuren tonen? Een avontuur door België en zijn geschiedenis met heel veel dingen om te 
voelen en te zien! 

 

Ik ben de minister!  

Tijdens de Krokusvakantie (18.02 > 26.02.2023) 
Tijdens de Paasvakantie (01.04 > 16.04.2023) 

Van 6 tot 8 jaar 

Trek je (mantel)pak aan en word minister tijdens je bezoek aan het museum. Er valt zo veel 
te denken en te doen! Maak kennis met België en zijn geschiedenis door jouw opdrachten 
uit te voeren. Kun je de uitdaging aan? 

 

Speelzak Marmaille&Co  

Tijdens de Krokusvakantie (18.02 > 26.02.2023) 
Tijdens de Paasvakantie (01.04 > 16.04.2023) 

Gezinnen met kinderen van 6 tot 12 jaar 

Ga op avontuur met de Marmaille Fun Bag, ontworpen voor het hele gezin. Samen met 
Mani de spin worden jullie uitgenodigd om gekke verhalen te verzinnen, zeldzame 
voorwerpen te observeren met een telescoop of de zalen op een andere manier te 
verkennen... en zo echte kleine en grote experts te worden over België en zijn geschiedenis. 
Een speelse museumervaring met gegarandeerd plezier! 

 

Op weg met Zeno  

Tijdens de Krokusvakantie (18.02 > 26.02.2023) 
Tijdens de Paasvakantie (01.04 > 16.04.2023) 

Van 9 tot 12 jaar 
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Zeno de ontdekkingsreiziger is op bezoek in België! Vergezel hem op zijn reis, stap in zijn 
periscoop-camionette en maak kennis met de verschillende aspecten van het land. 
Geschiedenis, cultuur, economie,… België zal (bijna) geen geheimen meer voor je hebben! 

Tijdens de Krokusvakantie besteden we ook extra aandacht aan families met kinderen die een 
(fysieke, mentale of sociale) beperking hebben onder het thema Buitengewoon 
Krokuskriebels. Zo is het spelparcours ‘Op weg met Zeno’ ook beschikbaar in VGT (Vlaamse 
gebarentaal). Leden van de Gezinsbond genieten ook van een mooie korting! 

 

Krokuskriebels 

Tijdens de Krokusvakantie (18.02 > 26.02.2023) 

Ma tot vrij: 9u30-17u 
Za & Zon: 11u-19u 
 
Tijdens de krokusvakantie leggen we families graag extra in de watten. Heel wat musea in 
Vlaanderen en Brussel organiseren dan speelse activiteiten op maat van families met kinderen 
tussen 0 en 14 jaar. Iedere familie is buitengewoon! Maar Buitengewoon Krokuskriebels wil 
ook voor families met kinderen die een (fysieke, mentale of sociale) beperking hebben of die 
(langdurig) ziek zijn een gepast aanbod voorzien. Leden van de Gezinsbond genieten van een 
mooie korting. 
 
Website Krokuskriebels: https://www.krokuskriebels.be/ 

 

Museumweken 

06.03 > 24.03 2023 
 
Georganiseerd door Erfgoedcel Brussel en Huis van het Nederlands   
Doelgroep: NT2  
 
Op zoek naar een leuke extra-murosactiviteit? Dan zit u goed! Sinds september 2016 bouwt 
het Huis van het Nederlands aan een aanbod activiteiten bij verschillende Brusselse 
organisaties.  
De organisaties hebben samen met het Huis de activiteiten aangepast aan cursisten NT2. En 
voor wie wil, is er materiaal waarmee je de activiteiten kan voorbereiden of opvolgen.  
 
https://www.huisnederlandsbrussel.be/vrijwilligers-lesgevers-nt2/lesgevers/opstap/op-stap-
naar-brusselse-musea  
 
Programma BELvue:  
  

- Rondleiding “2 (t)huizen, 1 museum”  
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Ontdek het BELvue museum op een andere manier: door de ogen van Leila, Saad en Ikram.  
Het BELvue werkt samen met FMDO om verschillende mensen met een allochtone 
achtergrond op te leiden om hun levensverhaal te vertellen doorheen de thema’s van het 
museum. De drie leerlinggidsen hebben Nederlands geleerd en zullen elk hun ongelooflijke, 
soms buitengewone, soms ontroerende verhaal vertellen tot ze aankomen in hun nieuwe land, 
hun tweede thuis, België. Ze trekken parallellen en halen de verschillen aan die ze opmerken. 
Elke gids getuigt vanuit zijn/haar persoonlijke ervaring, waardoor elke rondleiding uniek is  
 
Leila  
Leila werkte tijdens de Koude Oorlog als radio-editor en leerkracht in Georgië, dat toen deel 
uitmaakte van de Sovjet Unie. Ze leefde er in een religieuze minderheidsgroep van Yezidi en 
vertelt hoe het einde van het communistisch klimaat haar situatie veranderde. Ze neemt jullie 
mee in de zalen van democratie, migratie, pluralisme en taal.  
 
Saad  
Saad komt uit Syrië. Hij vertelt over de weg die hij zelf afgelegd heeft van Syrië naar België. 
Hij leidt jullie rond doorheen de zalen van democratie, migratie, pluralisme en taal.  
 
Ikram  
Ikram komt uit Molenbeek. Ze werkt in Brussel als leerkracht Islam en geschiedenis. In het 
museum gidst zij jullie doorheen de geschiedenis van België en Marokko. Hiervoor heeft ze 
de zalen democratie, taal en pluralisme uitgekozen.  
 
Praktische info  
Duur: 1u30  
Prijs: gratis tijdens de museumweken  
Taalniveau: vanaf 2.1  
Data: tussen maandag 6  t.e.m. vrijdag 24 maart 2023, kan van maandag tot vrijdag tussen 
9u30 en 17u.  
Reservatie: via FMDO  
bulent@fmdo.be  
0470 51 13 83  
 
  

- Op weg met Zeno voor NT2  

Zeno de ontdekkingsreiziger is op bezoek in België! Vergezel hem op zijn reis, stap in zijn 
periscoop-camionette en maak kennis met de verschillende aspecten van het land. 
Geschiedenis, cultuur, economie,… België zal (bijna) geen geheimen meer voor je hebben! 
Dit parcours is autonoom, zonder gids of begeleider van het museum.  
  
Praktische info  
Duur: 1u  
Prijs: gratis tijdens de museumweken  
Taal niveau: vanaf 1.1-1.2 (beginners)  
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Data: tussen maandag 6  t.e.m. vrijdag 24 maart 2023, kan van maandag tot vrijdag tussen 
9u30 en 17u. 
 
Reservatie (via webshop resa aangezien het gratis moet): via 
https://reservations.belvue.be/exhibitions/register?id=CF505A8E-C44F-40AD-9687-
F3035F647F79  
  
 

Stadsfestival  

26.03.2023 
 
Georganiseerd door Cultuursmakers 
 
In de ochtend trekken we de kaart van art nouveau met diverse wijkwandelingen en 
interieurbezoeken in groep. In de namiddag bieden we een breed en open programma aan 
waaruit de individuele deelnemer vrij kan kiezen. We richten ons hier op de culturele as tussen 
de Kunstberg via de Europese wijk naar het Jubelpark.   
 
In dit namiddagprogramma van 14u tot 17u laten we onze deelnemers graag kennismaken 
met verschillende sites op de Kunstberg waaronder het KBR, Muziekinstrumentenmuseum, 
Coudenbergpaleis, BIP,... naast de vrije bezoeken voorzien we hier culturele activiteiten en 
begeleide mini-parcours tussen de belangrijkste bezienswaardigheden. In het BELvue zullen 
er standing guides zijn tussen 14u30 en 16u30 om de vragen van de bezoekers te 
beantwoorden. 

 
Meer info en tickets : https://www.stadsfestival-cultuursmakers.be/namiddagprogramma-1 

 

Eierenzoektocht 

09 & 10.04.2023 van 11u tot 19u 

Gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar  

De klokken zijn gepasseerd in het BELvue museum! Ontcijfer een code tijdens je bezoek aan 
het museum en die leidt je naar de geheime schuilplaats waar de eieren liggen. Maar wees 
voorzichtig, je moet missies uitvoeren, vragen beantwoorden, informatie zoeken, tekenen, .... 
Ben je klaar voor het avontuur? Vergeet je mandje niet mee te nemen.  

Praktische info 

Er zijn twee activiteitenboekjes verkrijgbaar: één voor kinderen van 3-7 jaar, één voor kinderen 
van 8-12 jaar  
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1€/kind (naast het toegangsticket: volwassene 10€, -18 jaar gratis). 
Tickets moeten vooraf worden gekocht 

 

Erfgoeddag  

23.04.2023 
 
Al twintig jaar toont de cultureel-erfgoedsector zichzelf op de eerste zondag na de 
paasvakantie van zijn allerbeste kant. In 2023 is dat op zondag 23 april. Het doel van al die 
inspanningen? De rijkdom, verscheidenheid en het potentieel van al het roerend en 
immaterieel cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is onder de aandacht van zoveel 
mogelijk mensen brengen. 
 
Dankzij de wisselende jaarthema’s ontstaan er telkens opnieuw boeiende samenwerkingen 
tussen diverse erfgoedspelers zoals musea, erfgoedcellen, heemkundige kringen … en tal 
van andere partners en sectoren. Zo blijft deze jaarlijkse hoogmis van de cultureel-
erfgoedsector een absolute publiekslieveling. Initiatieven, activiteiten en ideeën groeien vaak 
vanuit het erfgoedveld. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed faciliteert en 
coördineert het evenement. 
 
Het thema van dit jaar 'Beestig!' 
Er zwemmen vissen in de gang. Er zit een eenhoorn in een kamer. Er staat een geit op de 
muur. Er zit een leeuw op de trap.... Wat een beestenboel! 
 
Wist je dat er heel veel dieren verstopt zijn in ons museum? Ze verstoppen zich op de 
muren, in de kasten, in de schilderijen en op de kleren... Heb jij ze al gezien of misschien 
zelfs gehoord? Het museum zit er vol mee! 
 
En dan is er ook nog eens die gekke fiets. DE BIBLIOCYCLETTE, ken jij die al? Dat is een 
fiets en een bibliotheek in één! Wil je weten hoe dat kan? Je kan het komen ontdekken op 
23/04. Je zal naar de mooiste en gekste Belgische verhalen over dieren kunnen luisteren. 
Melina & Lucie zullen speciaal voor jou beestige boeken voorlezen. En omdat er in België 
meerdere officiële talen zijn, gaan er verhalen in het Nederlands en in het Frans zijn! Leuk, 
hé? 
 
Praktische info 
Datum: zondag 23/04/23 
Uren: Vrij bezoek van het museum: 11u-19u 
Voorlezen verhalen door de Bibliocyclette (11u30 > 12u; 13u > 13u30; 14u > 14u30; 15u > 
15u30) 
Prijs: gratis  
Doelgroep: 3-8 jaar voor de dierenverhalen; 3-99 jaar voor vrij bezoek van het museum 
Reservatie of tickets op voorhand kopen: nee 
https://faro.be/erfgoeddag 
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Tijdelijke tentoonstelling Art Nouveau  

17.05 > 15.10.2023 
 
Ter gelegenheid van het art-nouveau-jaar presenteert de Koning Boudewijnstichting een 
selectie meesterwerken uit haar collectie, die dateren uit de art-nouveau-periode. Dankzij de 
vrijgevigheid van mecenassen kon de Koning Boudewijnstichting verschillende belangrijkste 
stukken verwerven van kunstenaars als Victor Horta, Philippe Wolfers, Henry Van de Velde, 
George Morren en Serrurier-Bovy. Unieke exemplaren, kunstenaarsjuwelen, meubelen 
gemaakt voor collega-kunstenaars, boekbanden, enz. …een enorme variëteit aan stukken, 
waarvan meerdere ons zijn overgeleverd dankzij de erfgenamen en leerlingen van deze 
kunstenaars. Het art-nouveau-jaar vormt de aanleiding om deze sleutelperiode uit ons 
Belgisch erfgoed in de kijker te plaatsen. De tentoongestelde werken, die gewoonlijk te zien 
zijn in verschillende Belgische openbare collecties, worden uitzonderlijk samengebracht in het 
BELvue museum van 17 mei tot 10 oktober 2023. Het project is een samenwerking met de 
andere Brusselse musea, die ook aan het art-nouveau-jaar deelnemen. 
 
Praktische info 
Organisatie: Programma “Erfgoed en Cultuur” 
Partner: BELvue museum 
Scenografie: Expoduo 
Curator: Werner Adriaenssens 
Koning Boudewijnstichting 
Plaats: BELvue museum, Paviljoen Borgendael en Courbe van het Koninklijk Paleis 

Titel van de expo: Art Nouveau. Meesters van bij ons 
Data: 17.05 > 15.10.2023 

Talen: NL, FR & EN 

Doelgroepen: familie, kinderen vanaf 6jaar, leerkrachten, scholen, senioren 

17.06.2023: Seniorenmiddag (activiteiten rond de tentoonstelling: rondleiding, concert-
lezing, ...) 
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6. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 
Family Day 
26.02.2023 
11u > 19u 
  
Tarieven 
-18 jaar | gratis 
Volwassenen | €10 
65+ jaar | €8 
Groepen (vanaf 15p) | €8 
18-25 jaar | €5 
Werkzoekenden | €5 
Personen met een handicap | €5 
PROF kaart, museumpassmusées, Brussels Card en Passeport 365 worden niet aanvaard 
voor het evenement. Artikel 27 en Paspartoe blijven geldig. Ga naar de balie van het 
museum zonder een kaartje te kopen. 
 
BELvue museum 
7 Paleizenplein 
1000 Brussel 
www.belvue.be  
 
Perscontact 
 

 
General Manager : Séverine Provost 
Project Coordinator : Florien Dooms 
florien@beculture.be - +32 494 87 71 09 
+ 32 2 644 61 91 - beculture.be 


