
 

 

 

 
 

 

 

BESTE BEZOEKER 

De tentoonstelling "Anna Boch, een impressionistische reis" is één van de 

culturele hoogtepunten van het jaar!  Een fantastische reis doorheen het 

impressionistische oeuvre van deze Belgische kunstenares aangevuld met 

uitzonderlijke bruiklenen van werk van Vincent van Gogh, Paul Signac, Paul 

Gauguin, Théo van Rysselberghe, Victor Horta, Maurice Denis en vele 

andere grote namen uit de kunstgeschiedenis van het einde van de 19e en begin 

20e eeuw. Ook jij kan getuige zijn van de schoonheid van deze tentoonstelling!  De 

tentoonstelling opent op 1 juli.  Vermijd lange wachtrijen en wil je straks 

gebruik maken van de "fast lane", reserveer dan nu tickets via deze link, klik 

hier. 

 

  

 

Niet te missen deze zomer! | 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=ca9d73c5c3&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=ca9d73c5c3&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=23034a0ce5&e=f0aee64cd2


 

 

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.  

 

Koop je tickets nu! 

 

 

Nu te zien in Mu.ZEE | 

 

 

Friends in a Field: Conversations with 
Raoul De Keyser 

 

| Vanaf 17.12.2022 - 21.05.2023 

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. 
 

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. 

Koop je 1 ticket voor onze vaste collectie, dan krijg 

je ook toegang tot onze tijdelijke tentoonstellingen.  

  

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=6c58ec90e9&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=47f78b840d&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=bd36bfd987&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=ae69a16842&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=bb92477b18&e=f0aee64cd2


Info & Tickets  

 

 

 

Te doen in Mu.ZEE | 

 

 

Kunstuurtje voor de leerkracht  
| Woensdag 08.03.2023 

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. 
 

Meer info & tickets 

 

 

 

Paasvakantie 

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! 

• Gezinsworkshop : Kleur, verf, doek! 

05.04 en 12.04 

• Geleide wandeling in de tentoonstelling van 

Raoul De Keyser 

05.04 en 16.04 

• Workshop : Druk je eigen zine op de Gelli-

plate! 

06.04 en 13.04 

 

Onze agenda 

 

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=3e9896495f&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=c020a14d6d&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=590815c592&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=2f3ffff340&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=b5d68e6017&e=f0aee64cd2


 

Extra in Mu.ZEE |  

 

 

Mu.ZEE BIB - De Collectie 'In de verf 
gezet'  

In deze tweede bijdrage voor de rubriek ‘In de verf 

gezet’ focust de museumbibliotheek zich op de 

belangrijke Belgische dichter en kunstcriticus Emile 

Verhaeren. Deze figuur loopt als rode draad 

doorheen de Belgische kunstgeschiedenis van de 

19de en 20ste eeuw. Zijn vele kunstkritische 

geschriften laat ons de kunstwereld van die tijd 

herontdekken, net als het oeuvre van kunstenaars 

als Théo van Rysselberghe, James Ensor, Fernand 

Khnopff,… 

 

Lees hier meer 

 

 

GEZOCHT in Mu.ZEE |  

 

 

Mu.ZEE is op zoek naar een 
enthousiaste uitbater voor een 
tijdelijk Art Café 

Wil je meehelpen aan de uitbouw van een nieuwe 

culturele food hotspot in Oostende op een unieke 

locatie?  Dan is dit misschien de uitdaging waarop je 

zit te wachten.    

  

 

Meer info 

 

 

  

 

https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=90b0274686&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=8c0fe1fa28&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=1891e4591a&e=f0aee64cd2
https://muzee.us8.list-manage.com/track/click?u=5582f223a8b93d713e113101a&id=4bf91de639&e=f0aee64cd2

