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SLEUTELS OM HET BELGIË VAN VANDAAG
TE BEGRIJPEN
OP 21 JULI 2016 OPENT HET BELvue MUSEUM
ZIJN NIEUWE PERMANENTE TENTOONSTELLING
OVER BELGIË EN ZIJN GESCHIEDENIS

Elf jaar na de opening heeft het BELvue, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,
zijn permanente tentoonstelling volledig vernieuwd. Met een thematische aanpak en
een moderne en interactieve opstelling biedt het museum de bezoeker de sleutels om
een beter inzicht te verwerven in België en onze samenleving.
In de zalen komen zeven maatschappelijke thema’s aan bod: democratie, welvaart,
solidariteit, pluralisme, migratie, taal en Europa. Elk thema wordt eerst voorgesteld vanuit een
hedendaagse invalshoek en vervolgens uitgewerkt en toegelicht doorheen de geschiedenis
van België. Hoe zijn België en de Belgen gekomen tot waar ze vandaag staan? In de nieuwe
tentoonstelling van het BELvue is de geschiedenis geen doel op zich, maar wel degelijk een
middel om dingen uit te leggen en sleutels aan te reiken om onze samenleving te begrijpen en
te verklaren.
Een galerij met meer dan 200 voorwerpen vult dit overzicht van België gisteren en vandaag
aan. De voorwerpen staan chronologisch opgesteld van de negentiende eeuw tot vandaag en
vormen als het ware het ‘materiële geheugen’ van België. De bezoeker vindt er alledaagse
gebruiksvoorwerpen, kunstwerken en designstukken, bekende merken, wetenschappelijke
uitvindingen, verwijzingen naar sportieve topprestaties of ook voorwerpen die herinneren aan
de rijkdom van onze volkscultuur.
Voor het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe permanente tentoonstelling deed het
BELvue museum een beroep op de decorontwerpers en historici van Tijdsbeeld & Pièce
Montée. De nieuwe tentoonstelling, in vier talen, is bedoeld voor iedereen, maar vooral voor
jongeren. Het BELvue werkt al twee jaar samen met een groep Belgische jongeren uit alle
delen van het land. Die ‘BELvue Bende’ gaf haar mening over het concept en deed
voorstellen voor aanpassing waarmee rekening is gehouden in het concept en de opstelling.
Dit is dus een interactieve, verrassende tentoonstelling die mooi aansluit bij onze tijd.
Het publiek wordt verwacht op 21 juli na het defilé om de tentoonstelling te ontdekken, tot het
vuurwerk. De feestelijkheden duren tot zondag met rondleidingen, een spel en ook frieten!
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
Opening voor het publiek:
Op 21 juli tussen 18u en 22u – gratis toegang voor iedereen
Op 22, 23 en 24 juli tussen 10u en 18u, met:
Rondleidingen
Een gids laat je kennismaken met de verschillende facetten van ons land: democratie,
solidariteit, pluralisme en nog veel meer! België zal geen geheimen meer voor je hebben!






Vrijdag 22/07:
In het Nederlands om 14u30, in het Frans om 14u en in het Engels om 15u
Zaterdag 23/07 en zondag 24/07:
In het Nederlands om 11u en 15u, in het Frans om 10u30 en 14u30, in het Engels om
11u30 en 15u30
Gratis (u betaalt enkel uw toegangsticket)
Reserveren verplicht www.belvue.be

Een spel
De jongeren van de BELvue bende hebben voor de opening een spel bedacht! Herontdek het
verhaal achter historische personen en voorwerpen, word creatief en toon je kunstwerk in het
museum!
Bovendien kan je je inschrijven voor een grote tombola en kans maken om een cultureel
weekend voor 2 personen in België te winnen.
Foto’s
Het BELvue gaat over België van gisteren en vandaag. Maak jouw foto en bouw mee aan de
grote Belgische mozaïek. Neem ook een mooi souvenir van je bezoek mee naar huis!
En…frieten!
Zaterdag en zondag kunnen jullie voor het museum de echte Belgische frieten proeven!
Samen met jouw toegangsticket krijg je een voucher voor een portie versgebakken frietjes.
Meer info: www.belvue.be
BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel
info@belvue.be
t : +32 (0)2 500 45 54
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Contact voor de pers:
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

