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BELGIË IN 1 MINUUT
Tieners verkennen het BELvue museum
met een spel op een app
Vanaf zaterdag 19 mei biedt het BELvue museum tieners de kans om kennis te maken
met België en zijn geschiedenis met de hulp van een app. “België in 1 minuut” is een
echt digitaal spel dat is ontworpen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.
“Hallo! Doe jij ook mee aan België in 1 minuut?” Zo wordt de jonge bezoeker met een video in
stop-motion verwelkomd in het museum. Het concept van het spel is heel eenvoudig: je
downloadt de app op je smartphone, je start de eerste video en daarna laat je je gewoon
leiden! Voor elke zaal in het museum hebben de jongeren die het spel hebben bedacht,
zichzelf gefilmd in een voorstellingsvideo. Daarna volgt de uitdaging die de jonge bezoeker in
minder dan één minuut moet uitvoeren. Een som maken met de cijfers die te vinden zijn in de
tijd: het gaat om heel diverse uitdagingen waarvoor de jonge bezoekers allerlei verschillende
talenten moeten inzetten.
Het BELvue, dat al spelparcours aanbiedt voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, wilde een
educatief en speels bezoekersparcours ontwikkelen dat geschikt is voor tieners. Het museum
ontvangt een groot aantal klassen, maar de bedoeling van “België in 1 minuut” is om tieners
buiten schoolverband naar het museum te laten komen. Om zo goed mogelijk in te spelen op
de verwachtingen en bekommernissen van de jongeren, koos het BELvue ervoor om
rechtstreeks met hen samen te werken. Want wie kan jongeren beter aanspreken dan de
jongeren zelf?
Speciaal voor de gelegenheid werd een gemengd team van zowel Nederlandstalige als
Franstalige tieners tussen 12 en 16 jaar samengesteld, die tijdens de herfst- en de
kerstvakantie aan het project werkten. Het BELvue deed beroep op de vzw Casa Blanca voor
de begeleiding en de uitwerking van het spel. Dankzij de steun die het museum ontving van
het Fonds Heidebroek-Van Duyse was het mogelijk om dit project op te zetten en de kosten
voor de app te financieren.
Doordat “België in 1 minuut” de jongeren de kans biedt om op actieve en speelse wijze kennis
te maken met België en zijn geschiedenis, vormt dit spel een innovatieve aanvulling bij het
educatieve aanbod van het BELvue.

1

18/05/2018

Persbericht

PRAKTISCHE INLICHTINGEN





België in 1 minuut is een spel op app voor tieners tussen 12 en 16 jaar
Gratis beschikbaar als download via de app OJOO (AppStore en GooglePlay)
De toegang tot het museum is gratis voor jongeren onder 18 jaar, en elke
woensdagnamiddag voor iedereen
Het spel is beschikbaar in het Frans en het Nederlands vanaf 19 mei 2018

MEER INFORMATIE:
www.belvue.be

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel
info@belvue.be
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Contactpersoon voor
pers:
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
tel.: +32 (0)2 545 08 02
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