SLUITINGSWEEKEND PERMANENTE TENTOONSTELLING
05/11/15 > 08/11/15
BELVUE MUSEUM, BRUSSEL
EEN NACHT IN HET MUSEUM
EN ZOVEEL MEER
PERSBERICHT

Op zondag 8 november sluit het BELvue museum de deuren van zijn permanente
tentoonstelling over de Belgische geschiedenis, om vervolgens totaal vernieuwd te
worden. Een heel nieuw parcours zal ingewijd worden op 21 juli 2016. Bij die
gelegenheid stelt het BELvue tijdens vier dagen, tussen 5 en 8 november 2015, een
heleboel activiteiten voor waarvoor kinderen en volwassenen worden uitgenodigd.
De feestelijke activiteiten beginnen met de ‘Kids’ Nocturne op donderdag 5 november,
tussen 17 en 22 uur. Deze avond is speciaal bestemd voor kinderen en is de gelegenheid om
met de hele familie in de magische en mysterieuze sfeer van het voormalige ‘BELvue Hotel’
onder te duiken. Hofmeesters zullen kinderen begeleiden tijdens hun ontdekking van de
geheimen die het Hotel verborgen houdt. De families zullen ook 5 kleine opdrachten kunnen
uitvoeren om een cadeautje te winnen. En er is natuurlijk ook een Sleep-over: het BELvue
organiseerde een wedstrijd waarbij enkele families de kans kregen om een onvergetelijke
nacht in het museum door te brengen. De gelukkige winnaars zullen als VIP door een
hofmeester worden ontvangen, in het Atrium van het museum slapen, en de volgende
ochtend van een koninklijk ontbijt genieten.
Op zaterdag 7 en zondag 8 november viert het BELvue feest! Op het programma:
ontvangst met muziek en trompetgeschal door de BELvue Bende. Samengesteld uit jongeren
van 18 tot 25 jaar is de Bende betrokken bij het ontwerp van het nieuwe parcours dat in juli
2016 zal worden geopend. In het kader van de sluiting zullen de jongeren een grote
verhuisact in gang zetten en de bezoekers uitnodigen om hen te helpen met het verplaatsen
van dozen.
Dat weekend is het dus de ideale gelegenheid om de permanente tentoonstelling een laatste
keer op een originele manier te (her)ontdekken! Bovendien zijn alle voorgestelde activiteiten
gratis. Op zaterdag 7 november zal het publiek in enkele zaal van het museum kunnen
genieten van akoestische concerten van jonge veelbelovende artiesten uit België. Er is ook
een workshop ‘singer song-writing’ begeleid door Adil & A.K.A waarbij de deelnemers het
nationale volkslied kunnen herschrijven. De nieuwe volksliederen zullen op zondag 8
november in het hele museum weerklinken en door iedereen gewaardeerd kunnen worden.
De shop van het museum zal exclusief tijdens dit sluitingsweekend een uitgebreide keuze aan
Belgische artikelen en boeken aan spotprijzen verkopen. Bovendien zullen de bezoekers de
kans krijgen om sommige reproducties van prachtige documenten uit de
scenografie aan te kopen.
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Elke bezoeker krijgt ook een verrassend cadeautje waarmee hij/zij zal kunnen terugkeren om
het BELvue gratis te bezoeken na de opening van het nieuwe parcours op 21 juli 2016.
Opgelet: tijdens de duur van de transformaties van 8/11/15 tot 21/07/16 blijft het BELvue
open! De andere activiteiten lopen gewoon door: tijdelijke tentoonstellingen, animaties,
restaurant, shop… Er is altijd een goede reden om naar het BELvue te komen!
Praktische informatie
Data
Van donderdag 5 november tot en met zondag 8 november 2015
Programma
5/11: ‘Kids’ Nocturne en Sleep-over (enkele families brengen de nacht door in het museum tot 6/11)
7/11: Feest@BELvue
-

Ontvangst door een fanfare
Verhuisact en ontmoeting met de BELvue Bende
Concerten van akoestische muziek in de zalen van de tentoonstelling van 16u tot 22u
Workshop singer-songwriting door Adil & A.K.A ‘Herschrijf het nationale volkslied’ van 10u tot
18u
Artikelen van de shop aan spotprijzen
Verkoop van sommige reproducties van prachtige documenten uit de scenografie

8/11: Feest@BELvue
-

Ontvangst door een fanfare
Verhuisact en ontmoeting met de BELvue Bende
Afspelen van de nieuwe volkslieden
Artikelen van de shop aan spotprijzen
Verkoop van sommige reproducties van prachtige documenten uit de scenografie

Prijs
Alle activiteiten zijn gratis behalve de ‘Kids’ Nocturne (€1.50 voor 0-25 jaar en €3 vanaf 26 jaar).
Plaats
BELvue museum
Paleizenplein, 7 – 1000 Brussel
Info
www.belvue.be
info@belvue.be
+32 (0)2 500 45 54
Perscontact
Voor het BELvue museum

Voor de Koning Boudewijnstichting

Aurélie Cerf
+32 (0)2 545 08 02
cerf.a@kbs-frb.be

Josse Abrahams
+32 (0)2 549 02 56
abrahams.j@kbs-frb.be
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