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HET BELvue IS OPEN VOOR HET PUBLIEK
TIJDENS MUSEUM NIGHT FEVER
Voor Museum Night Fever, zaterdag 5 maart, haalt het BELvue haar expositiezalen
leeg en stelt ze een programma voor over de jeugd en de diversiteit. Het verhaal
van een museum onder transformatie…
De permanente tentoonstelling van het BELvue museum sloot in november 2015 de deuren om
geheel gerenoveerd te worden. De nieuwe expositie opent op 21 juli 2016. De renovatie van het
gebouw op de 1ste en het 2de verdieping is volop aan de gang.
Dit alles houdt het BELvue museum niet tegen om, sinds begin februari, het publiek te
verwelkomen op haar tijdelijke exposities op het gelijkvloers. Eén van de exposities is
“Filateliefde: De geschiedenis van België via postzegels”. Op zaterdag, 5 maart, kunnen
bezoekers in het kader van de nacht van de Brusselse musea de expositieruimten op het 1e en
het 2e verdiep betreden. Twee woorden als tipje van de sluier voor de avond én de nieuwe
permanente collectie: jeugd en diversiteit.
Het BELvue, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, richt zich, met haar
activiteiten voor het grote publiek en met de educatieve activiteiten voor klasgroepen, reeds 10
jaar op de jeugd. Het museum over België en haar geschiedenis werkt sinds 2 jaar samen met
een groep jongeren: de BELvue bende. De leden van deze bende zijn tussen de 18 en 25 jaar
oud én komen van verschillende streken in België. Hun rol: mee nadenken over de nieuwe
permanente collectie en het organiseren van activiteiten voor jongeren van hun leeftijd.
Met haar bijdrage aan de vorige Museum Night Fever, en de organisatie van “Feest@BELvue”
tijdens het sluitingsweekend van de permanente collectie, heeft de bende haar plaats veroverd
in de expositiezaal “Filateliefde” waar ze aanstaande zaterdag activiteiten laat doorgaan.
Bezoekers kunnen in die ruimte, hun postkaart personaliseren met een unieke postzegel, ter
plaatste getekend door een jonge kunstenaar. Daarenboven kunnen ze zelfgekozen brieven
beluisteren en kennismaken met de leden van de BELvue bende in hun salon op de 2e
verdieping. Wie beweert dat postzegels jongeren niet passioneren?
Op het 1e en 2e verdiep van het museum, zullen de zalen, die voorzien zijn voor de nieuwe
permanente collectie, bemand worden door een vijftigtal jonge artiesten van Kool Kids Klub. Op
het programma staan theater, performances, dansoptredens, installaties en zelfs clowns!
Het Molenbeekse gemeenschapscentrum Vk* art neemt plaats in een zaal op
het 1e verdiep en stelt voor om het boek der Belgen te herschrijven. Vk* art
heeft in de afgelopen maanden samen met vrouwen, jongeren en kinderen uit
Molenbeek gewerkt aan een metalen installatie die gepresenteerd wordt in
het BELvue. Deze installatie is voorzien van getuigenissen, vertellingen en
tekeningen die de geschiedenis van België weergeven. De bezoekers
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zijn ’s avonds van harte welkom om hun bijdrage te leveren aan deze nieuwe geschiedenis der
Belgen.
In het Atrium, brengen live concerten, geprogrammeerd door Vk* concerts, bezoekers aan het
dansen op 100% Belgische muziek.
Het thema, gekozen voor deze editie van Museum Night Fever in het BELvue, biedt een
voorproefje van de nieuwe permanente collectie die deze zomer zal geopend worden. De
nieuwe expositie tilt de Belgische geschiedenis naar een hedendaags niveau waar ze zeven
maatschappelijke thema’s aansnijdt: democratie, welvaart, solidariteit, pluralisme, migratie, taal
en Europa. Elk thema wordt eerst vanuit een actueel standpunt benaderd om nadien in een
geschiedkundige context gekaderd te worden. Aan deze tijdsgebonden benadering wordt een
interactieve- en moderne scenografie gekoppeld, die resoluut gericht is op de bezoekers, en in
het bijzonder op jongeren.

Praktische info :
Museum Night Fever
Zaterdag 5 maart 2016, van 19u tot 1u ‘s ochtends
Meer informatie over Museum Night Fever te BELvue: http://belvue.be/nl/news/museum-nightfever-2016
Meer informatie over Museum Night Fever: www.museumnightfever.be

Expositie “Filateliefde : De geschiedenis van België via postzegels”
Open van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 17u, in het weekend van 10u tot 18u.
Gratis inkom
Meer informatie: http://belvue.be/nl/museum/tijdelijke-tentoonstellingen/filateliefde-geschiedenisbelgie-postzegels
Nieuwe permanente collectie van het BELvue museum
Opening op 21 juli 2016
Meer informatie over de nieuwe permanente collectie van het BELvue museum en over de
BELvue bende: www.belvue.be
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