PRAKT ISCH
Museum Plantin - Moretus

€8: standaardtarief
€6: groepen vanaf 12 personen,

•

+ 65 jaar, 12 > 26 jaar, mensen met

Z OA L S L E N N O N E N M C C A R T N E Y, J O B S E N

Vrijdagmarkt 22 - 2000 Antwerpen - België

•

Tel.: +32 (0)3 221 14 50

een beperking

WO Z N I A K

•

museum.plantin.moretus@stad.antwerpen.be

Gratis: - 12 jaar, Antwerp citycard-

•

www.museumplantinmoretus.be

houders en A-kaarthouders

•

Open: di – zo, 10 uur – 17 uur

•

Gesloten: maandag, 1 januari, 1 mei,

Elke laatste woensdag van de maand

Hemelvaartsdag, 25 december

is het museum gratis toegankelijk.

•

Uitzonderlijk open op paasmaandag en

Iets unieks creëren. Iets dat onze wereld verandert. Muziek zoals die nog nooit
klonk, sierlijk eenvoudige computers. Ook Plantijn en zijn schoonzoon Moretus
zijn zo’n uniek, revolutionair duo: de eerste uitgevers die op industriële schaal
werken. En jij kan, 400 jaar later, gewoon bij hen binnenstappen. Want hun huis
en werkplek liggen er nog bij alsof die twee even iets zijn gaan drinken.

EN DAT I S UNE SCO N I E T ONTG AAN
Het Museum Plantin-Moretus is het eerste en enige museum ter wereld dat op de
prestigieuze UNESCO Werelderfgoedlijst een plaats heeft. En zo is het museum
lid van deze respectabele familie samen met de Taj Mahal, de Akropolis en de
Grand Canyon.

pinkstermaandag

BEREIKBAARHEID
Het Museum Plantin-Moretus bevindt zich op de Vrijdagmarkt. Op vrijdag vindt er een
levendige rommelmarkt plaats. Het museum ligt vlak bij de Grote Markt, de Groenplaats
en het Antwerpse winkelhart.

O P E N B A A R V E RVO E R
Met de B-dagtrip van NMBS en De Lijn reis je snel en voordelig naar het museum.
Metro/tram: 3, 4, 5, 9, 15 (halte: Groenplaats)

“A book and print lovers paradise. Thank you!” – Bruce, Chicago”

Trein: 20’ wandelen of vlotte tramverbinding van station Antwerpen-Centraal

“A voir et à revoir… Quelle richesse! Notre passé et notre avenir. Vivent les livres!”
– Evelyne et Bernard

TOEGANKELIJKHEID
Het Museum Plantin-Moretus is een historisch gebouw. De verdieping is niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers. Het gelijkvloers kan wel bezocht worden.

ANTWERPEN
Antwerpen, de eigenzinnige metropool aan de Schelde, is dé stad bij uitstek om kunst
te ontdekken, heerlijk te winkelen en Bourgondisch te tafelen. Laat je verrassen op
www.visitantwerpen.be.

HET HU IS EN DE U I TGEVER IJ
PLANT IN – MORETUS

TOEGANGSPRIJZEN

LEVENDIGER DAN OOI T

V.U. Iris Kockelbergh, Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen – beelden © Ans Brys en © Noortje Palmers

“Magnificent. We have spent several hours but must return some day.”
– visiting Antwerp from Toronto, Canada

www.museumplantinmoretus.be

03 221 14 50

Laat je meenemen in het bijzondere verhaal van de visionaire uitgever
Christoffel Plantijn en zijn schoonfamilie Moretus. Snuif de geur van hout,
leer, inkt en wijsheid op. Luister naar
het kraken van de houten vloeren en
de bedrijvigheid bij de oudste drukpersen ter wereld. Filmische interventies, soundscapes en een plek waar je zelf aan de
slag kan, brengen het huis, de uitgeverij en de familie tot leven.

MUSEUM PLANTIN - MORETUS
UNESCO WERELDERFGOED

RONDLEI DI NGEN

Praktisch
•

Boek het museum met een gids en je bezoek aan de familie, het huis en
het bedrijf wordt nog levendiger en gevarieerder.

C H R I S TOF F E L P L A N T I J N – M A NAG E R
VA N H E T J A A R 1 5 7 2
Ontmoet Christoffel Plantijn als visionair uitgever. Leer het leven en werk van de ambitieuze
uitgeversfamilies Plantijn en Moretus kennen en
ontdek boekhistorische parels die hier uitgegeven en gedrukt werden.

LEADI NG LADIES
In het vernieuwde museum bekijk je de familie
Plantijn-Moretus en het bedrijf de Officina Plantiniana door andere ogen, namelijk die van de
vrouwen die hier woonden en werkten. Stap mee
in de wereld van de hardwerkende, eigenzinnige
en ondernemende dames Moretus.

•
•

€75, + €5 administratiekosten, + toegang tot het museum
Maximaal 15 deelnemers
3 weken vooraf reserveren bij Visit Antwerpen, tel. + 32 3 232 01 03,
gidsenwerking@stad.antwerpen.be

D R U K D E M O N S T R A T I E : VA N G E Z E L T O T
M E E S T E R- DRU K K E R
Ooit al eens willen weten hoe het er aan toe ging in de Officina Plantiniana? Na
een bezoek met drukdemonstratie heeft het dagelijks leven in de drukkerij geen
geheimen meer. Leer alle verschillende aspecten van het uitgeven en drukken van
heel nabij kennen. Bij dit bezoek betaal je €33 voor de drukdemo, te betalen in

T YPOGRAFIE
Typografie is het samenspel van lettertype, lettergrootte, zetspiegel, spatiëring,
interlinie, grid, initialen en kleur. De leerlingen krijgen de mooiste bladspiegels te
zien. Daarna lay-out je zelf een pagina en druk je die af.

ETSEN
Rubens’ tijdgenoten zoals Van Dyck en Rembrandt waren hierin echte virtuozen.
In deze workshop leer je zelf een ets maken. Je gaat aan de slag met een zinken
plaatje, zuur, inkt en een eeuwenoude diepdrukpers.

BOEKBI NDEN
Na een kennismaking met de basistechnieken maak je een eigen boekje op een
eenvoudige manier. Keuze te over: een dagboek, notaboekjes, fotoalbums, ...

Praktisch

het museum en op voorhand te reserveren in het museum.

•

WORK SHOP S

•

VA N L E T T E R S G I E T E N , Z E T T E N
T O T DRU K K E N

DE GUERR ILLA TOUR

•

€75 voor een rondleiding van anderhalf uur, €85 voor een rondleiding van
2 uur, + €5 administratiekosten, + toegang tot het museum
Maximaal 12 deelnemers
3 weken vooraf reserveren bij Visit Antwerpen, tel. + 32 3 232 01 03,
gidsenwerking@stad.antwerpen.be

DAGP ROGRAMMA
Combineer een rondleiding in het museum met een drukworkshop en
een stadswandeling.

Probeer de guerrilla tour uit: een tocht door het
huis doorspekt met smeuïge verhalen, creatieve

Praktisch

interventies, speelse en toffe weetjes over de fa-

•

milie en het bedrijf.

•

“Lovely collection and beautiful decoration. It was like time travelling.” – Maria

In de drukkerij ontdek je hoe letters gegoten werden in de tijd van Christoffel
Plantijn. Zet zelf letters in spiegelschrift in een zethaak, maak een complete bladzijde en druk het geheel af op een echte pers.

•

€160, + €5 administratiekosten, + toegang tot het museum
Maximaal 15 deelnemers
4 weken vooraf reserveren bij Visit Antwerpen, tel. + 32 3 232 01 03,
gidsenwerking@stad.antwerpen.be

“Deze plaats ademt gewoon geschiedenis” – Vincent V.

