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KINDEREN MAKEN EEN “MUSEUM IN HET MUSEUM”
Tot 28 februari kunnen de bezoekers van het BELvue museum er ook een
minitentoonstelling bewonderen die is gemaakt door de Kids Board van het
BELvue, een groep kinderen tussen 8 en 12 jaar. In de zalen van het museum
vertellen zij een nieuw verhaal van de Smurfen.

Martin, Leo, Mirthe, Arne, Jérôme en Marion brachten hun weekje krokusvakantie door in het
BELvue museum in Brussel. Op het programma: een kennismaking met het museum over
België en zijn geschiedenis, met de bedoeling om een minitentoonstelling te maken van A tot
Z.
Via de Kids Board wilde het BELvue jonge bezoekers betrekken door hun de kans te bieden
om hun mening te geven over de al bestaande activiteiten, maar ook om zelf nieuwe inhoud te
creëren binnen het museum.
Onder begeleiding van Kamo, een Brusselse vzw die zich toelegt op artistieke educatieve
projecten, dachten de kinderen na waartoe het museum hen inspireerde. Als ze een verhaal
over België zouden moeten vertellen, wat zouden ze dan vertellen? De kinderen beslisten om
een nieuw avontuur van de Smurfen te bedenken, waarin de voorwerpen uit het museum op
onrechtstreekse wijze een rol spelen: de koets uit de negentiende eeuw dient als
ongeluksvoertuig om de Smurfen te ontvoeren, de “mille-croquettes” wordt een pers die
Smurfensap maakt dat op de kaart van het restaurant “De Gargamel” staat. En de
koekjesdozen met de afbeelding van de koninklijke familie worden heruitgevonden als
“sprookjesdozen”. Al die voorwerpen en thema’s stimuleerden de verbeelding en de
creativiteit van de kinderen.
Het resultaat: grote “verhalenkaarten” om te ontdekken, posters, beelden, een menukaart van
het restaurant, … Kortom, een “museum in het museum”, dat de kinderen gedurende deze vijf
dagen volledig zelf hebben ontworpen en uitgevoerd.
De minitentoonstelling van de kinderen van de Kids Board is nog tot 28 februari te bekijken in
de zalen van het BELvue museum.
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