
 

Beste bezoeker, 

  
De winter loopt naar zijn einde toe en het ideale seizoen om te citytrippen breekt aan. Onze Gentse 
Musea hebben allerlei spannende en wondermooie expo's in de aanbieding. In de nieuwsbrief lichten wij 
een tipje van de sluier. Het volledige aanbod van de musea kan je via onze website ten alle tijden 

bezoeken.  
  

   

 

 

Late Donderdag 

  
Dat is na het werk nog een museumbezoek! Elke eerste donderdag 
van de maand zijn de Gentse Musea open tot 22u. 

Geniet van de bijzondere sfeer, tussen erfgoed of kunst, nog een 
extra pintje in het museumcafé en de beste verhalen voor het 
slapengaan. 
Elke eerste donderdag van de maand in GUM & Plantentuin, Huis 
van Alijn, Industriemuseum, MSK, S.M.A.K., STAM en Sint-

Pietersabdij. Zien we je donderdag 6 april? 
   

Aanbod in de Gentse Musea 
   

 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMCIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vZGVnZW50c2VtdXNlYS5iZS8_X2NsZGVlPTU2TmNZaEloY2Y5ZUxzejdmcExlVHB0d1B2dUdfRDFZUVViZTNPV0FTcTZBM3A1ckcyWW1RZXZpbEZlLXcyTmkmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0yNDE1M2E1ZGIxOWRlZDExYWFkMTAwMGQzYWRmNzU3Yy05NjliMzQ0N2JlNmU0OTE2YjA5NmQwNTQ4ZmM0YTYyNCZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1EZSUyMEdlbnRzZSUyME11c2VhJTIwLSUyMExlbnRlJTIwMjAyMyZlc2lkPTZlYTQ5YTE3LTY5YjEtZWQxMS04M2ZmLTAwMjI0ODlhYjMwYyJ9/UW3NR9hKPJue7G_LZrKqjw
http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMSIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vZGVnZW50c2VtdXNlYS5iZS9iZWxlZWYtbWVlci9sYXRlLWRvbmRlcmRhZz9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/kvxgHw4pYgFgYVv8I6YVDg


STAM 

SkYline 

  
Hoogbouw in de Lage Landen 
  
Mensen herken je aan hun silhouet, steden 

aan hun skyline. In deze expo daagt het 
STAM onze - vaak terloopse - blik op de stad 
uit. Wat zit er achter de grillige lijnen van 
steen, staal en glas? En waarom blijven we 

hoog, hoger, hoogst zoeken? Hoogbouw is 
functioneel en architectonisch, maar is ook 
een kwestie van fascinatie en symboliek. 
Deze tentoonstelling neemt je mee door de 

geschiedenis van de Europese hoogbouw en 
zoomt in op Gent en Rotterdam. Het 
middeleeuwse Manhattan naast het 
Manhattan aan de Maas. Nog tot 21 mei kan 

je de expo met of zonder gids bezoeken. 

meer info  

 

 

Industriemuseum 

BURN 

  

Van brandgevaar tot burn-out 
  
Nog tot en met 3 september 2023 kan je de 
tijdelijke tentoonstelling BURN bezoeken in 

het Industriemuseum, een expo over 
veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk 
van 1850 tot vandaag. Zijn jouw privé- en 
werktijd in balans? Hoe ziet een stoflong er 

eigenlijk uit? En wat met de mysterieuze 
poedertjes die arbeiders vroeger innamen als 
opkikker voor de zware werkdag? Ontdek het 
op eigen houtje of stap mee in een 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMyIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vc3RhbWdlbnQuYmUvbmxfYmUvZXZlbmVtZW50ZW4vc2t5bGluZT9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/fy-37skORRyhGhazu-UqJw


rondleiding met gids. Zo ontdek je naast 
vintage posters, oldschool prikklokken en 

nostalgische kantoorsettings meteen wat er 
allemaal is veranderd doorheen de tijd. 
  

meer info  

  

 

 

S.M.A.K. 

Van sjamanisme tot 
Stravinsky 

Grace Ndiritu en Haegue Yang in S.M.A.K. 
  
Film, sjamanisme, ecologie, seksualiteit en 
protest. Het komt allemaal aan bod in de 

tentoonstelling Healing The Museum van de 
Brits-Keniaanse Grace Ndiritu vanaf 1 april 
2023. Afsluiten doe je in The Temple, een 
spirituele ruimte voor ontmoeting, genezing, 

workshops en rituelen. Daar werpt Ndiritu 
ook een nieuwe blik op onze collectie waarbij 
ze jou vraagt om deze selectie met een open 
geest te bekijken.   

 
Vanaf 30 april 2023 maak je kennis met het 
fascinerende en verfijnde werk van de Zuid-
Koreaanse Haegue Yang in de 

tentoonstelling Several Reenactments. Je 
wordt ondergedompeld in de blauwe gloed 
die Yang omschrijft als "Quasi-Yves Klein 
Blauw". Tegen die achtergrond vormen 17 

sculpturen de hoofdpersonages in een weids 
landschap. Ondertussen klinkt ‘Le Sacre du 
Printemps’ van Igor Stravinsky door de 
geluidsboxen tijdens de Salat, de vijf 

gebedsmomenten van de Islam.  
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http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiNiIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vc21hay5iZS9ubC90ZW50b29uc3RlbGxpbmdlbi9ncmFjZS1uZGlyaXR1P19jbGRlZT01Nk5jWWhJaGNmOWVMc3o3ZnBMZVRwdHdQdnVHX0QxWVFVYmUzT1dBU3E2QTNwNXJHMlltUWV2aWxGZS13Mk5pJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMjQxNTNhNWRiMTlkZWQxMWFhZDEwMDBkM2FkZjc1N2MtOTY5YjM0NDdiZTZlNDkxNmIwOTZkMDU0OGZjNGE2MjQmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249RGUlMjBHZW50c2UlMjBNdXNlYSUyMC0lMjBMZW50ZSUyMDIwMjMmZXNpZD02ZWE0OWExNy02OWIxLWVkMTEtODNmZi0wMDIyNDg5YWIzMGMifQ/WegNSagmbjoahAMF9rPPCg
http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiNyIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vc21hay5iZS9ubC90ZW50b29uc3RlbGxpbmdlbi9oYWVndWUteWFuZz9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/aK5-ZtvJW12IpGN9VHH4DQ


meer info  

 

 

Sint- Pietersabdij 

Buitenmensen  
  
Op zoek naar de ziel van het platteland 
  
Fotograaf/journalist Jelle Vermeersch neemt 

je op zijn tractor mee op een roadtrip 
doorheen het Belgische platteland. Het wordt 
een reis vol afslagen en afritten. Weg van 
dichtbevolkte gebieden, op zoek naar 

dorpskernen en boven het landschap 
uittorende kerken en kapellen. As far as the 
machine and the man get. 
  

Op zoek naar de ziel van het platteland, polst 
Jelle naar de dromen, ontgoochelingen en 
frustraties die mee het leven van 
‘plattelandsmensen’ bepalen. Hij praat met 

mensen van wie het kleine verhaal 
onlosmakelijk verbonden is met de grote 
geschiedenis van het platteland: boeren, 
boerinnen, oud-mijnwerkers, cafébazinnen, 

winkeliers, verpleegsters, professoren, 
burgemeesters, vluchtelingen, werklozen… 
  
Hij luistert, kijkt en voelt en weeft zo een 

canvas van het platteland, een mozaïek van 
historische details, economische 
feitelijkheden, sociologische 
eigenaardigheden en persoonlijke reflecties. 

Zijn fototoestel wijkt daarbij geen moment 
van zijn zijde. Hij fotografeert en filmt zijn 
gesprekspartners, maar ook landschappen 
en de sprekende details van de dorpjes die 

hij op zijn reis aandoet. Het resultaat is een 
avontuurlijke roadexpo die je in contact 
brengt met boeiende gesprekspartners en 
bijzondere levensvisies… 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiOSIsInVuIjoiIiwidSI6Imh0dHBzOi8vc21hay5iZS9ubC90ZW50b29uc3RlbGxpbmdlbj9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/XjgXDw_V3QGz0q9W3C4eBg


meer info  

  

 

 

Museum Dr. Guislain 

De Windstoot 

  
Over de macht van de beperking 
  
De Windstoot verwijst naar een werk van 

Léon Spilliaert waarop je een meisje ziet aan 
de rand van de zee. Ze klampt zich vast aan 
de reling op de kade en staart naar de 
einder. Ze schreeuwt de longen uit haar lijf. 

Het waait hard en toch is het oorverdovend 
stil. De Windstoot gaat over 
gelijkwaardigheid, over macht hebben en 
onmacht voelen, over een stem geven aan 

mensen in het algemeen en kunstenaars in 
het bijzonder. Hiervoor werkte vzw Wit.h 
samen met een groot aantal internationale, 
geselecteerde kunstenaars die in kleine 

collectieven nieuw werk creëerden en 
worden gepresenteerd in Museum Dr. 
Guislain. Ze lieten zich inspireren door het 
thema van het Narrenschip en het 

maatschappelijk gegeven van macht versus 
onmacht. 

meer info  

 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMTEiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL2hpc3RvcmlzY2hlaHVpemVuLnN0YWQuZ2VudC9ubC9zaW50LXBpZXRlcnNhYmRpai90ZW50b29uc3RlbGxpbmdlbi9jb21pbmctc29vbj9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/lng9zdJrKaQdbt2GupOj4Q
http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMTMiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5tdXNldW1kcmd1aXNsYWluLmJlL25sL29udmlldy9kZS13aW5kc3Rvb3Qtb3Zlci1kZS1tYWNodC12YW4tZGUtYmVwZXJraW5nLWV4cG8_X2NsZGVlPTU2TmNZaEloY2Y5ZUxzejdmcExlVHB0d1B2dUdfRDFZUVViZTNPV0FTcTZBM3A1ckcyWW1RZXZpbEZlLXcyTmkmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0yNDE1M2E1ZGIxOWRlZDExYWFkMTAwMGQzYWRmNzU3Yy05NjliMzQ0N2JlNmU0OTE2YjA5NmQwNTQ4ZmM0YTYyNCZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1EZSUyMEdlbnRzZSUyME11c2VhJTIwLSUyMExlbnRlJTIwMjAyMyZlc2lkPTZlYTQ5YTE3LTY5YjEtZWQxMS04M2ZmLTAwMjI0ODlhYjMwYyJ9/VpxArHRLpmzKgOQqWBZXNQ


 

Huis van Alijn 

Licht uit. Pop op 

  
Wanneer het licht uitgaat en de poppen op 
scène verschijnen, begint de magie. In de 
expo 'Licht uit. Pop op' toont het Huis van 

Alijn zijn bijzondere collectie theaterpoppen 
van de 20e eeuw tot nu. Ontdek nog tot en 
met 26 maart de magische wereld van 
poppen en figuren voor en achter de 

schermen. Of verken het museum van het 
dagelijks leven: ruik het wasmiddel van 
vroeger, doe een dans in de trouwkamer, 
teken je eigen geluksbrenger of lees een 

oude nieuwjaarsbrief voor.  

meer info  

  

 

 

GUM & Plantentuin 

Phallus. Norm & Vorm 

  

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMTUiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL2h1aXN2YW5hbGlqbi5iZT9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/uA_SPW8_reE8oFcuWLwHbw


Tot 16 april loopt deze expo die het mannelijk 
lid centraal zet, in het GUM & Plantentuin. De 

penis is namelijk overal. Waar mensen zijn, 
duikt de vorm op: in oeroude grottekeningen, 
in kunst op een wc-deur of social media. In 
wetenschappelijk onderzoek komt het 

mannelijke lid ook uitgebreid aan bod. De 
vrouwelijke genitaliën krijgen een bescheiden 
bijrol. Terecht? Of sluipen maatschappelijke 
normen (on)bewust het onderzoek binnen? 

Kom het te weten in deze expo en combineer 
met een gratis bezoek aan de serres van de 
Plantentuin. 

meer info  

 

 

De wereld van Kina 

Zee in Zicht 

  
Heb je deze permanente tentoonstelling in 
De wereld van Kina: het Huis al bezocht? Ga 

mee kopje onder! Wat leeft er allemaal in 
zee? En hoe (over)leven die zeedieren? Kom 
aan boord in onze duikboot en ga op 
verkenning op de zeebodem. Of geniet je 

liever van al dat moois uit zee, 
onderuitgezakt in een strandstoel? Na je 
bezoek zal een strandwandeling nooit meer 
hetzelfde zijn. In De wereld van Kina: de Tuin 

zoekt Vos een huis in de museumtuin op het 
nieuwe voorleespad. Daar kan je ook je 
tuutje aan de tuutjesboom afstaan, alleen 
voor de dapperste kleintjes! 

meer info  

  

 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMTciLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5ndW0uZ2VudC9ubD9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/bFbDwTmVeJIzUt32I4tDdA
http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMTkiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL2Rld2VyZWxkdmFua2luYS5zdGFkLmdlbnQvdGVudG9vbnN0ZWxsaW5nZW4_X2NsZGVlPTU2TmNZaEloY2Y5ZUxzejdmcExlVHB0d1B2dUdfRDFZUVViZTNPV0FTcTZBM3A1ckcyWW1RZXZpbEZlLXcyTmkmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0yNDE1M2E1ZGIxOWRlZDExYWFkMTAwMGQzYWRmNzU3Yy05NjliMzQ0N2JlNmU0OTE2YjA5NmQwNTQ4ZmM0YTYyNCZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1EZSUyMEdlbnRzZSUyME11c2VhJTIwLSUyMExlbnRlJTIwMjAyMyZlc2lkPTZlYTQ5YTE3LTY5YjEtZWQxMS04M2ZmLTAwMjI0ODlhYjMwYyJ9/__6vRKyUWwlm0gT8fbLLJw


 

Design Museum Gent 

Designwandeling 

 
Design in de stad 
  
Ook tijdens de sluiting van Design Museum 

Gent kan je op designtour. Dit keer niet in het 
museum, maar in de Gentse binnenstad. 
Ook daar is namelijk heel wat werk te zien 
van bekende ontwerpers, zoals Maarten Van 

Severen, Stefan Schöning en Axel Enthoven. 
De wandeling brengt jullie naar plaatsen en 
objecten die een bijzondere link hebben met 
het museum of de collectie. Een verrassende 

tour die ons de stad door een andere 
(design)bril laat zien! 

meer info  

 

 

MSK 

Theodoor Rombouts 

  
Virtuoos van het Vlaamse caravaggisme 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMjEiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5kZXNpZ25tdXNldW1nZW50LmJlL2FnZW5kYS9kZXNpZ24taW4tZGUtc3RhZD9fY2xkZWU9NTZOY1loSWhjZjllTHN6N2ZwTGVUcHR3UHZ1R19EMVlRVWJlM09XQVNxNkEzcDVyRzJZbVFldmlsRmUtdzJOaSZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURlJTIwR2VudHNlJTIwTXVzZWElMjAtJTIwTGVudGUlMjAyMDIzJmVzaWQ9NmVhNDlhMTctNjliMS1lZDExLTgzZmYtMDAyMjQ4OWFiMzBjIn0/tpShmMDDs4SOMLbraT6waA


  
Ter gelegenheid van 225 jaar MSK 

organiseert het museum de eerste 
monografische tentoonstelling ooit over 
Theodoor Rombouts (1597-1637), virtuoos 
van het Vlaamse caravaggisme. Rombouts 

was een gevestigde waarde in het Antwerpse 
kunstenaarsmilieu. Maar hoezeer zijn 
schilderkunst ook gewaardeerd werd tijdens 
zijn korte leven, na zijn dood werd zijn 

artistieke nalatenschap snel naar de 
vergetelheid verwezen. De tentoonstelling 
ontsluiert Rombouts’ artistieke 
persoonlijkheid en plaatst zijn werk in een 

nieuw perspectief. 
  

meer info  

  

 

 

 

Laat je leiden 

  
Maak je bezoek aan onze musea nog magischer en laat je leiden 
door een van onze professionele gidsen. Dankzij een gids krijg je een 

bezoek op maat van jouw wensen en jouw groep.  
Wil je meer info of wens je een groepsbezoek te plannen? Reserveer 
dan een gids via de website van een museum of vraag ze aan via 
het invulformulier.   

   

 

http://mail.stad.gent/c/7/eyJhaSI6NjExNDIyNjcsImUiOiJyZWRhY3RpZUBiZnRwLmJlIiwicmkiOiJjb250YWN0LTI0MTUzYTVkYjE5ZGVkMTFhYWQxMDAwZDNhZGY3NTdjLTk2OWIzNDQ3YmU2ZTQ5MTZiMDk2ZDA1NDhmYzRhNjI0IiwicnEiOiJwMS1iMjMwNjctZGMxMDgwOTEwYTMzNGI2NTljNDY2MWZlYjI2YjY2ODIiLCJwaCI6bnVsbCwibSI6ZmFsc2UsInVpIjoiMjMiLCJ1biI6IiIsInUiOiJodHRwczovL3d3dy5tc2tnZW50LmJlL3RlbnRvb25zdGVsbGluZ2VuL3RoZW9kb29yLXJvbWJvdXRzP19jbGRlZT01Nk5jWWhJaGNmOWVMc3o3ZnBMZVRwdHdQdnVHX0QxWVFVYmUzT1dBU3E2QTNwNXJHMlltUWV2aWxGZS13Mk5pJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMjQxNTNhNWRiMTlkZWQxMWFhZDEwMDBkM2FkZjc1N2MtOTY5YjM0NDdiZTZlNDkxNmIwOTZkMDU0OGZjNGE2MjQmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249RGUlMjBHZW50c2UlMjBNdXNlYSUyMC0lMjBMZW50ZSUyMDIwMjMmZXNpZD02ZWE0OWExNy02OWIxLWVkMTEtODNmZi0wMDIyNDg5YWIzMGMifQ/ciu9qf0PQ4CPo1akE_bOfg
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