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EEN OPEN PLEK
VOOR KUNST
Het Middelheimmuseum is geen museum zoals
een ander. Het gratis toegankelijke openlucht
museum toont moderne en hedendaagse kunst
in een groene parkomgeving. Werken van onder
meer Auguste Rodin, Henry Moore, Rik Wou
ters, Juan Munoz, Panamarenko, Chris Burden,
Dan Graham, Ai Weiwei, Roman Signer … g even
een uniek overzicht van meer dan honderd jaar
beeldende kunst. Jaarlijks nodigen we ook
gerenommeerde of beloftevolle kunstenaars uit,
die los van de beperkingen van de museumzaal
in interactie gaan met de eindeloze mogelijk
heden van een park.
We verwelkomen wandelaars en joggers,
kunstliefhebbers, kunstkenners en iedereen die
wil leren over, zich wil laten inspireren door, of
gewoonweg wil genieten van beeldhouwkunst
in een prachtig museumpark. Deze programma
brochure geeft een kort overzicht van wat het
Middelheimmuseum in 2016 in petto heeft voor
jong en oud, individueel of in groepsverband.
Meer gedetailleerde info vind je steeds terug
op www.middelheimmuseum.be
Welkom!
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TENTOONGESTELD

PETER ROGIERS, CLUSTER
21.05 – 23.09.2016

De tentoonstelling brengt zowel sleutelwerken
uit zijn verschillende werkperiodes, als
nieuw werk samen. Op Hortiflora creëert hij
beeldeneilanden in combinatie met werken uit
de vaste collectie en zoekt hij de spanning op
met het omringende natuurlijke, maar formele
tuinlandschap. Voor het Braempaviljoen werkt
Rogiers een opstelling uit waarbij bestaande
en nieuwe kleinsculpturen en etsen van
hem de dialoog aangaan met stukken uit de
Middelheimcollectie.
Gratis toegang | Opening expo za 21 mei, 14.30u
Artist talk (datum nog te bepalen) | Introfilm in hal kasteel
Gratis bezoekerstekst | Catalogus
Rondleidingen voor groepen (zie p.18)
Workshop voor kinderen (8-12 jaar) in de zomervakantie (zie p.24)
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Peter Rogiers, ‘Geen Titel’, 2012
Courtesy of the artist & Galerie Thomas Schulte (Berlin)
Foto: Matthias Schormann

Deze zomer landt Peter Rogiers (°1967, België)
in het Middelheimmuseum. Rogiers oeuvre
bestaat uit sculpturen, tekeningen en etsen, film
en graphic novels. Hij laat zich graag inspireren
door strips, B-films en dans, en kijkt op een
eigenzinnige manier naar de kunstgeschiedenis.
Zijn werk balanceert voortdurend tussen 2 en
3 dimensies, plastisch en grafisch, figuratie en
abstractie.
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© Roman Signer - Foto: Pieter Boons
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TENTOONGESTELD

ROMAN SIGNER
22.10 – 02.04.2017

Roman Signer (°1938, Zwitserland) laat zijn
kunstwerken ontstaan zoals een erudiete
chemicus, die vanuit de combinatie van twee
basiselementen iets nieuws creëert. Dat
kunnen objecten, sculpturen, acties en soms
video’s zijn. Zijn ‘nutteloze uitvindingen’ weten
ons telkens weer te verrassen.
In 2012 realiseerde hij ‘Bidon Bleu’, een nieuw
permanent werk voor het Middelheimmuseum.
Specifiek voor de tentoonstelling in en rond het
Braempaviljoen concipieert de kunstenaar twee
nieuwe installaties.
Gratis toegang | Opening expo za 22 oktober, 14.30u
Artist talk (datum nog te bepalen) | Introfilm in hal kasteel
Gratis bezoekerstekst | Catalogus
Rondleidingen voor groepen (zie p.18)
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TENTOONGESTELD

ROUNDABOUT
DOORLOPEND

De aubette, een klein rond paviljoen aan de hoofdingang van
het museum, dateert van ruim een eeuw geleden en werd in
2015 grondig gerestaureerd. Het is de ideale plek voor een
doorgedreven experiment met de verschillende gedaantes
van de hedendaagse beeldhouwkunst in dialoog met een
diepgewortelde geschiedenis.
Samen met curator Antony Hudek van Extra City/Objectif
Exhibitions wordt een wisselend tentoonstellingsproject
uitgewerkt, waarbij telkens één kunstenaar de grenzen en
mogelijkheden van de situatie aftast. De spits wordt afgebeten
in het voorjaar 2016 door Belgisch kunstenaar Paul Hendrikse.
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POM’ PO PON PO PON PON POM PON
Een dwarse formatie van sculpturen

POM’ PO PON PO PON PON POM PON is een ritmische ode aan
de onbegrensde vrijheid die de kunsten zich kunnen aanmeten
door gewoon rond te kijken en het alledaagse te nemen als
inspiratie. Met werken uit de vaste collectie, en bestaande én
nieuwe werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Carl Andre – Joannis Avramadis – Guillaume Bijl – Alexander Calder
Vaast Colson – Aaron Curry - Raymond Duchamp-Villon – Peter Fengler
Michel François – Jens Galschiot – Isa Genzken – Christian Jankowski
Jean Bernard Koeman – Frank Koolen – Jef Lambeaux – Michel Martens
Claes Oldenburg – Peter Rogiers – Bernard Rosenthal – Roman Signer
Olivier Strebelle – Dennis Tyfus – José Vermeersch – Henk Visch
Franz West – Rik Wouters

© Lieven Segers

Gratis toegang | Introfilm in hal kasteel | Gratis bezoekerstekst
Rondleidingen voor groepen (zie p.18)
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TENTOONGESTELD

LE BRUIT DES CHOSES
50 jaar Middelheim Promotors

In 2015 ging het Jubileumjaar van de vrienden van het
Middelheimmuseum, de Middelheim Promotors, van start. Een
tentoonstelling, zet de kunstwerken die met hun steun werden
aangekocht ten voordele van het museum in de kijker.
De creatiewedstrijd voor jonge kunstenaars, krijgt een vervolg
met de presentatie van de gerealiseerde werken van de drie
laureaten Jesse Cremers, Kasper De Vos en Amber Vanluffelen
en met de bekendmaking van de winnaar.
Ook de andere ingediende voorstellen van de creatiewedstrijd
krijgen een plaats in de tentoonstelling.
Gratis toegang | Introfilm in hal kasteel | Gratis bezoekerstekst
Rondleidingen voor groepen (zie p.18)
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DE SOKKEL #10
Yan Tomaszewski, The Boogeyman

Yan Tomaszewski (°1984) introduceert voor de leegstaande
19de eeuwse sokkel in het Antwerpse stadspark een mysterieus
wezen, met de naam Boogeyman. De sokkel wordt een
symbolisch altaar van Antwerpse specialiteiten, zoals mode
en chocolade. Gedurende zes maanden wordt tweewekelijks
een nieuw offer gebracht in de vorm van het voeden van
The Boogeyman met een gigantische chocolade hand. In
samenwerking met Klein Antwerpen en AIR Antwerpen.
De data van de performances vind je op www.middelheimmuseum.be
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PANEL
PAVILION
Andrea Zittel, 2015
De Amerikaanse kunstenares
creëerde het werk Panel Pavilion
speciaal voor de tentoonstelling
‘The Flat Field Works’ (2015).
Het werd aangekocht met de steun
van de Middelheim Promotors.

© Andrea Zittel, Sadie Coles HQ,
London & Andrea Rosen Gallery, New York

NIEUWS UIT DE COLLECTIE

VOOR
ALLE SEIZOENEN
Anne-Mie Van Kerckhoven, 2015

© AMVK

De 67 verschillende vlaggen maakten
deel uit van het project Flower Power, het
bloementapijt dat werd gelegd op de Grote
Markt naar aanleiding van 450 jaar Stadhuis.
De vlaggen zijn een schenking van de
kunstenares en worden vanaf mei in het
museumpark opgesteld.

Flag was reeds te zien op
de tentoonstelling Nieuwe
Monumenten in 2010 en wordt
nu gedurende één jaar in
bruikleen genomen door
het museum.
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© Caroline Coolen

FLAG
Caroline Coolen, 2010

© Andrea Zittel, Sadie Coles HQ,
London & Andrea Rosen Gallery, New York

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
POLITIEK/ECONOMIE/WORLD
PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/
CHANSONS/ SOUNDSCAPE

© Caroline Coolen

Klara. Blijf verwonderd.
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ACTIVITEITEN
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VOLWASSENEN
Individuele bezoekers

OP EIGEN HOUTJE?
De MiddelheimApp
Ontdek vanaf april de collectie
door middel van een appli
catie die je downloadt op je
eigen smartphone en die je info
verschaft over 58 belangrijke
werken: foto’s en films over de
opbouw van werken, kunste
naars aan het woord, behoud
en conservatie, verhalen van
Vlaamse jeugdauteurs, bekende
Vlamingen over hun lievelings
beeld, jongereninterpretaties,
archiefbeelden van tijdelijke
tentoonstellingen, info over de
geschiedenis van het museum
enzovoort.
Er is gratis WIFI in het ganse
museum(park).

OF:
- Neem een handig grondplan*
mee met de belangrijkste beelden
uit onze collectie en de meest
markante bomen
- Ga op schattenjacht met GPS met
het geocache-spel Sculptopia
- Laat je meevoeren door de wandelgids Oorlog en Conﬂict*
- Ontdek al lopend via het beeldig
loopparcours de kunstwerken
en de prachtige omgeving van het
museum.
- Bekijk de introﬁlm bij elke tentoonstelling in de hal van het
kasteel of op onze website
- Verdiep je in de bezoekersgids
bij elke tentoonstelling**
* Gratis te verkrijgen aan het onthaal
of te downloaden van de website
** Gratis te verkrijgen aan het
onthaal en in de plattegrondskasten
in het park, of te downloaden van
de website
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VOLWASSENEN
Individuele bezoekers

TOCH LIEVER MET GIDS?
Museumwandeling
Een ontdekkingstocht door de
vaste collectie en de tentoon
stellingen onder begeleiding van
een gids
- Gratis, zonder reservering
- Elke 2de zondag van de maand,
van 14-16u: 14/2, 12/3, 10/4, 8/5,
12/6, 10/7, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11,
11/12
- Elke 3de donderdag van de maand
(van mei tot augustus), van
18-20u: 19/5, 16/6, 21/7 en 18/8
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Rondleiding voor
mensen met dementie
en hun mantelzorger
Kunst is een belangrijk middel om
in contact te komen met
de gevoelens, de ideeën en
de gedachten van mensen
met dementie. “Meet me @
Middelheimuseum” is hiervoor
een speciaal programma.
- Gratis, zonder reservering
- Elke 3de zondag van de maand
(van april tot oktober),
van 14-15.30u: 17/4, 15/5, 19/6,
17/7, 21/8, 18/9, 16/10

Beeldig Lopen op zondag
Ontdek al lopend via een 3,2 km
lange route de kunstwerken
en de prachtige omgeving van
het Middelheimmuseum, onder
begeleiding van een (fietsende)
museumgids. Elke rondleiding
heeft een andere insteek.
- Gratis
- Vier zondagen in mei, van 10-11u:
8/5, 15/5, 22/5 en 29/5
thema: Vrij, vol en bronstig in
het voorjaar
- Vier zondagen in oktober, van 1011u: 2/10, 9/10, 16/10 en 23/10
thema: Naakt, neerslachtig en
nooit gezien in het najaar
- Samenkomst aan ingang Hortiflora
INFO EN RESERVERING:

Sportantenne Antwerpen
www.districtantwerpen.be
E sportantenne.antwerpen@
stad.antwerpen.be
T 03 338 35 18

Ziëna Kunstencinema:
crossover/inspirations
tussen beeldende
kunst en film
Een interessante combinatie van
filmvertoningen in CC De Kern,
kunstencafés in DKO Wilrijk en
rondleidingen in het Middelheim
museum.
PROGRAMMA:
Januari
Het primitieve in de kunst
Februari
Symbiose Oost-West
Maart
grensvervaging tussen
de kunsten
April
Dans en muziek
Mei en juni
gedaante, ambacht en
hedendaagse creatie
- Gratis, zonder reservering
- Alle informatie en data vind je op
www.middelheimmuseum.be

17

VOLWASSENEN
Groepen

Rondleiding
Je kan kiezen uit volgende
thema’s:
-

Kennismaking
Lopende tentoonstellingen
Architecturale sculpturen
Mythologie en oudheid
Belgische beeldhouwkunst
Conflict en geweld als artistieke
inspiratie/vernauwing
- Beeldig Lopen
Aansluitend op een rondleiding
kan ook een creatief atelier wor
den georganiseerd om in groep
een driedimensionaal werkstuk
te maken.
- €75 voor een rondleiding van
twee uur, 15 pers. per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
- €85 voor een atelier van
twee uur, 15 pers. per gids,
max. 3 gidsen tegelijk
INFO EN RESERVERING:

Visit Antwerpen
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Rondleiding voor
groepen uit Woonzorgcentra met mensen
met dementie
Kunst is een belangrijk middel om
in contact te komen met de ge
voelens, de ideeën en de gedach
ten van mensen met dementie.
“Meet me @ Middelheimuseum”
is hiervoor een speciaal pro
gramma.
- Gratis
- Deze rondleiding kan geboekt
worden op elke vrijdag van 22 april
tot en met 28 oktober 2016,
van 14-15.30u
- 3 weken op voorhand te
reserveren
INFO EN RESERVERING:

Visit Antwerpen

Rondleiding
natuur en kunst
Niet alleen kunst speelt een rol
in dit museum, ook natuur is hier
te bewonderen. Over bomen
en planten kom je tijdens deze
rondleiding – die verschilt van
seizoen tot seizoen – meer te
weten.
INFO EN RESERVERING:

In samenwerking met
Natuurpunt Zuid
E 03 449 99 11 (Tuur Wuyts)
www.zuidrand.be

Het museum organiseert ook
rondleidingen en/of creatieve
ateliers voor volwassenen met
een verstandelijke of visuele
handicap. We werken ook een
gepast aanbod uit voor mensen
met een beperkt taalniveau.
Contacteer de dienst Publieks
werking voor een aanbod op
maat.
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GEZINNEN

Met kinderen van 6-12 jaar
OP EIGEN HOUTJE?
Muzzzé-koffers
Muzzzé is een thematische
ontdekkingstocht door het
beeldenpark aan de hand van
tien koffertjes.
Elk koffertje bevat een thema
met vijf werken uit de collectie:
beweging – beeldengroep –
menselijke figuur – huid – kleur –
beeldteken – leegte – omgeving
– architecturaal – abstract.
Met een verhaal en kijk-, zoeken doe-opdrachten, materialen
en informatie ontdekken de
kinderen de kunstwerken.
- Gratis, reserveren is niet nodig
- De koffertjes hangen aan een
boom in de hal van het kasteel
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Dagboek
In dit boekje beschrijft een
6-jarig jongetje zijn uitstap naar
het Middelheimmuseum en
bedenkt er ook leuke spelletjes
en opdrachtjes bij.
- Gratis
- Te downloaden van onze website
Waaaauw!
Hedendaagse kunst
Een belevenisboekje vol gekke
opdrachten die je rondleiden
door het museum, geschikt voor
kinderen vanaf 10 jaar.
- Gratis
- Te downloaden van onze website

TOCH LIEVER MET GIDS?
Museumwandeling
Een ontdekkingstocht door de
vaste collectie en de tentoon
stellingen onder begeleiding van
een gids
- Gratis, zonder reservering
- Op zondag (2de zondag van de
maand), van 14-16u:
10/1, 14/2, 12/3, 10/4, 8/5, 12/6,
10/7, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12
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KINDEREN

Individueel / Vakantieateliers

Word beeldhouwer
voor één dag
Kap je graag in steen? Eerst ga je
in het museumpark op zoek naar
een abstract beeld en daarna
maak je zelf in het atelier een
verrassend beeld uit een blok
mergelsteen met hamer, beitel,
rasp en zaag.
6 tot 9 jaar, 10-16u
€ 20
Plaaster met pit
We onderzoeken welke te
gekke dingen je met plaaster kan
doen. Plaaster voor binnen en
buiten, het ophangen van een
nat plaasteren werk, verschil
lende materialen en kleur, alles
proberen we uit! Na afloop krijg
je je verschillende werkjes mee
naar huis.
9 tot 12 jaar, 10-16u
€ 40 voor twee dagen
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Een geheimschrift
Je gaat op zoek naar geheim
zinnige beelden in het park. Je
begrijpt ze vaak door er heel goed
naar te kijken, maar soms kan je
hun ‘geheim’ maar moeilijk ontra
felen. Je bedenkt een geheim
schrift dat alleen jij en je vrienden
kunnen lezen.
8 tot 12 jaar, 10-16u
€ 40 voor twee dagen
Het park + ik
Soms gaan de beelden in het park
op reis. Dan staat hun sokkel
even leeg. Welk beeld zou jij hier
voor maken? We gaan in de slag
in het atelier en zetten daarna
jouw beeld op zo’n lege sokkel.
Maak er een leuke foto van!
8 tot 12 jaar, 10-16u
€ 20

Druk, druk, druk!
We halen inspiratie uit het mu
seumpark en gaan in het atelier
aan de slag met verschillende
druktechnieken en maken stem
pels en monoprints. Met onze
tweedimensionale atelierwerkjes
bouwen we daarna in het park
een driedimensionaal beeld of
installatie.
9 tot 12 jaar, 10-16u
€ 40 voor twee dagen

Leonardo’s Lab
Net zoals kunstenaar en ‘univer
sele mens’ Leonardo da Vinci
gaan we in ons laboratorium aan
de slag om zelf een unieke, won
derlijke machine uit te vinden.
Alles wat draait, plooit, vliegt en
rolt gebruiken we. Schuilt er ook
in jou een kleine Leonardo?

Bouwen met gevonden
materialen
Met een blokje steen of een
plaatje ijzer ga je in het park op
zoek naar een beeld in steen, ijzer
of in een ander materiaal. Daarna
bouw je zelf iets in het atelier
met materialen die we voor je
klaarleggen.
5 tot 6 jaar + volwassene
10-16u
€ 10

8 tot 12 jaar, 10-16u
€ 40 voor twee dagen

Kalender: zie volgende pagina
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KINDEREN

Individueel / Vakantieateliers
(vervolg)

Help, de beesten zijn los!
Ontdek mooie, lelijke, bizarre of
schattige beesten. In het atelier
maken we een zelfbedacht dier
met kippengaas en gips. Daarna
gaan we deze dieren ook verven
in fantastische kleuren.
8 tot 12 jaar, 10-16u
€ 20
Wauw, wat een gebouw
We vertrekken van een archi
tecturaal kunstwerk en gaan
er zelf een ontwerpen. In het
atelier maken we met diverse
materialen een ‘folly’, een idioot
bouwwerk waar al je fantasieën
mogen samenkomen. Niks is te
gek en alles mag.

Hou jij van strip
tekeningen?
We laten ons inspireren door
kunstenaar Peter Rogiers (zie
p.4) De eerste dag maak je een
collage met motieven die je vindt
in bladen en tijdschriften. Je gaat
knippen en plakken en komt door
eigen tekeningen toe te voegen
tot een boeiend geheel. De
tweede dag breng je je figuur of
motief tot leven met klei, hout of
een ander materiaal.
8 tot 12 jaar, 10-16u
€ 20
Zelf mee te brengen:
tijdschriften of boekjes
om in te knippen

8 tot 12 jaar, 10-16u
€ 20
INFO EN RESERVERING:

Info Cultuur
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di 09
wo 10

Een geheimschrift

do 11
vr 12

HERFSTVAKANTIE

Plaaster met pit

AUGUSTUS
ZOMERVAKANTIE

di 09

JULI
ZOMERVAKANTIE

Word beeldhouwer
voor één dag

PAASVAKANTIE

Vakantieateliers

KROKUSVAKANTIE

KALENDER

wo 06

wo 17

do 03

do 31
vr 01

di 23
wo 24
di 09
wo 10

Het park + ik

di 29

Leonardo’s Lab

di 05
wo 06

Druk, druk, druk!

do 07
vr 08

wo 13
do 14

do 18
vr 19

Bouwen met gevonden materialen

wo 06

wo 17

Help, de beesten
zijn los!

do 07

Wauw, wat een
gebouw

vr 15

Hou jij van strip
tekeningen?

do 28
vr 29

wo 02

wo 02

do 25
vr 26

KINDEREN

In groepsverband / Buitenschools
Rondleiding met
het actieve museumspel
Muzzzé
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Muzzzé is een thematische
ontdekkingstocht door het beel
denpark aan de hand van tien
koffertjes (zie p.20). Dit is de ba
sis voor een actieve thema-rond
leiding met creatief atelier.
- €85 voor twee uur
- 12 kinderen per gids,
max. 3 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen
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Rondleiding
Beeldig Lopen
Ontdek al lopend via een 3,2 km
lange route de kunstwerken
en de prachtige omgeving van
het Middelheimmuseum, onder
begeleiding van een (fietsende)
museumgids. We stoppen op
enkele plaatsen waar je uitleg
krijgt over de beelden.
- €85 voor twee uur
- 12 kinderen per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen

JONGEREN
Individueel

De MiddelheimApp
Ontdek vanaf april de collectie
door middel van een applicatie
die je downloadt op je eigen
smartphone en die je info
verschaft over 58 belangrijke
werken. (zie p.15)
Er is gratis WIFI in het ganse
museum(park).

JONGEREN

In groepsverband / Buitenschools

Rondleiding
Beeldig Lopen
Ontdek al lopend via een 3,2 km
lange route de kunstwerken
en de prachtige omgeving van
het Middelheimmuseum, onder
begeleiding van een (fietsende)
museumgids. We stoppen op
enkele plaatsen waar je uitleg
krijgt over de beelden.
- €85 voor twee uur
- 15 jongeren per gids, max. 4
gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen
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SCHOLEN

Rondleiding
Voor kleuters van 4 tot 6 jaar
Kies uit twee ontdekkingstochten:
Muzzzé, Gust en de Tovenaar
Muzzzé, Gust en de Heks
- Twee verhalen met een eigen route
en creatief atelier
- Twee rondleidingen die de kleuters
nieuwsgierig maken, met aandacht
voor hun verschillende leerstijlen
en talenten en de emotionele
veiligheid
Download ook de handige voor
bereiding en naverwerking op
onze website.
- €85 voor twee uur
- max. 12 kleuters per gids,
max. 3 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen

KINDEREN

KLEUTERS

In klasverband

Rondleiding met het
actieve museumspel
Muzzzé
Zie p.20
- €85 voor twee uur
- 12 kinderen per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
Aansluitend is een creatief
atelier mogelijk.
- €85 voor twee uur
- 12 kinderen per gids,
max. 3 gidsen tegelijk
Download ook de infobrochure,
werkmappen, themaboeken en
werkbladen van onze website,
als voorbereiding en naverwer
king.
Rondleiding
Beeldig Lopen
Zie p.26
- €85 voor twee uur
- 12 kinderen per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen
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JONGEREN

Rondleiding
WYSIWYG 2.0
Geschikt voor jongeren uit
alle onderwijstypes
Interactieve rondleidingen
doorheen de vaste collectie
van het museum, waarbij de
nieuwe MiddelheimApp (zie 
p.15) gebruikt wordt als input
voor alle inhoudelijke referen
tiemateriaal referentiemateriaal
(o.a. kunstenaars aan het woord,
multimedia-jongeren-interpre
taties Sculpturized! en verhalen
van jeugdauteurs uit Woorden
Woud).
- €85 voor twee uur
- 15 jongeren per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
Aansluitend is een creatief
atelier mogelijk.
- €85 voor twee uur
- 15 jongeren per gids,
max. 3 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen

Rondleiding Heavy Metal
Geschikt voor leerlingen uit TSO
en BSO opleidingen
De metaalrondleiding vertrekt
vanuit de technische aspecten
van de beeldhouwwerken om
zo te komen tot het kunsthisto
rische verhaal. De technische
aspecten leunen dicht aan bij de
leeromgeving van de jongeren.
- €85 voor twee uur
- 15 jongeren per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
Rondleiding
Beeldig Lopen
Geschikt voor jongeren uit
alle onderwijstypes
- €85 voor twee uur
- 15 leerlingen per gids,
max. 4 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen
29

SCHOLEN

STUDENTEN & LEERKRACHTEN

In klasverband

Materiaal voor leerkrachten:
NestenBIB
Voor leerlingen van de tweede
en derde graad van het secundair
onderwijs
NestenBIB is een educatieve
koffer met boeken en opdrach
ten rond architectuur, wonen
en samenleving. Leerkrachten
kunnen de koffer uitlenen om een
museumbezoek voor te bereiden.
Een ontwerp van het Vlaams
Architectuur Instituut (VAI) ism
de kunsteducatieve organisatie
De Veerman.
- Gratis, te ontlenen aan het onthaal

Braemwandeling
Met dit werkschrift maak je
samen met je klas kennis met
het oeuvre van de Antwerpse
architect Renaat Braem. In
deze brochure wordt gewerkt
rond het Braemhuis (woonhuis
van Renaat Braem in Deurne),
het tentoonstellingspaviljoen
in het Middelheimmuseum, de
politietoren op de Oudaan en de
woonwijk Kiel. Met bespreking
van thema’s, tekenopdrachten en
vragen die aanzetten tot reflectie
en discussie. Gerealiseerd ism
Vlaams Architectuur Instituut
(VAI).
- Gratis, te downloaden vanop onze
website
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STUDENTEN & LEERKRACHTEN

Pedagogische
typerondleidingen
Studenten van het pedagogisch
hoger onderwijs en leerkrachten
kunnen een actieve rondleiding
boeken met praktische richtlij
nen om in het Middelheimmuse
um met kinderen en jongeren te
werken.
- 85 voor twee uur
- 15 jongeren per gids,
max. 3 gidsen tegelijk
RESERVERING:

Visit Antwerpen

Documentatiecentrum
Voor onderzoekers, studenten,
leerkrachten en iedereen die
geïnteresseerd is in hedendaag
se (beeldhouw)kunst.
De bibliotheek verzamelt
informatie over de museumcol
lectie, beeldhouwkunst en kunst
in de openbare ruimte. Op dit
ogenblik omvat de verzameling
ongeveer 60.000 publicaties over
beeldende kunst vanaf Rodin.
De bibliotheek beschikt ook
over een uitgebreide collectie
documentatiemappen en een
foto-archief.
- Gratis op vertoon van
identiteitsbewijs
- Enkel open op afspraak
T 03 288 33 64
E middelheimmuseum_
bibliotheek@stad.antwerpen.be

Kom gratis naar het museum via Cultuurkuur/CANON:
-	 ga gratis met De Lijn naar een culturele bestemming in de daluren
-	 vraag 1500 euro aan om een samenwerkingsverband met een
culturele instelling te ondersteunen
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WORD VRIEND!
De vrienden van het Middelheimmuseum,
verenigd in de vzw Middelheim Promotors, zijn
sinds 1965 actief om het unieke beeldenpark
te steunen. Dankzij de leden en de sponsors
kan het museum kunstwerken aankopen en
zijn educatieve werking verder zetten. Een
mooi voorbeeld is de boot Misconceivable
van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm
die naar aanleiding van Middelheim 2012 met
de steun van de Middelheim Promotors werd
aangekocht.
Naast het ontmoeten van andere mensen met
een bijzondere interesse voor kunst en cultuur,
biedt een lidmaatschap van de Middelheim
Promotors vzw zeer specifieke voordelen, zoals
VIP uitnodigingen voor tentoonstellingen in
het Middelheimmuseum en activiteiten van de
stedelijke musea, gratis inkom in alle stedelijke
musea, korting in de museumshops, etc.
Bovendien organiseren de Middelheim
Promotors jaarlijks een 6-tal uitstappen in
binnen- en buitenland en indien mogelijk een
bezoek aan het atelier van een kunstenaar.
Maar kunstliefhebbers kunnen door een
lidmaatschap ook gewoon ‘ambassadeur’ zijn
van het museum!
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50 jaar Middelheim
Promotors
In het kader van de jubileum
viering staan er in 2016 heel
wat activiteiten voor leden op
til: de finissage van de tentoon
stelling LE BRUIT DES CHOSES,
de viering van de winnaar van
de creatiewedstrijd voor jonge
kunstenaars, een lentewandeling
in het museum gevolgd door
het planten van een boom ter
aandenken het 50-jarig jubileum,
een bezoek aan Art in the Park
te Beerzel, een poëziewandeling
met dichter Bart Stouten en
klarinettist Vlad Weverbergh,
een namiddag voor de jeugd…
Op 18 juni wordt het jubileumjaar
afgesloten samen met kunste
naars uit allerlei kunstdisciplines
en een dertigkoppige muziek
band die “Taferelen uit een
tentoonstelling” van Modest
Moussorgsky brengt.
Meer info op
www.middelheimpromotors.be

Lid worden
van de Middelheim
Promotors vzw doe je via
www.middelheimpromotors.be
Je kan ook mailen naar
middelheimpromotors@
stad.antwerpen.be

E

of bellen naar
03/288.33.76

T

Met de steun van
Middelheim Promotors en
Ackermans & van Haaren,
BASF, BNP Paribas Fortis,
CMB, Cordeel, Delen Private
Bank, Deloitte, Deme, EY, Grant
Thornton, Hubo, inno.com,
Koning Boudewijnstichting,
Laurius, Leasinvest Real Estate,
SipWell, Vanbreda Risk &
Benefits.
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PRAKTISCHE INFO
Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen
T 03 288 33 60
F 03 288 33 99
E middelheimmuseum@
stad.antwerpen.be
W www.middelheimmuseum.be
Dienst publiekswerking
T 03 288 33 79
E greet.stappaerts@
stad.antwerpen.be
of bard.neeus@
stad.antwerpen.be
Slecht te been?
Gratis gebruik elektrisch
wagentje na reservering.
WiFi
Gratis WIFI in het ganse
museumpark

Openingsuren
Oktober tot maart: 10-17u
April en september: 10-19u
Mei en augustus: 10-20u
Juni en juli: 10-21u
Bezoekers worden tot een half
uur voor sluitingstijd toegelaten.
Wij vragen om het park tijdig te
verlaten: de poorten sluiten stipt!
Gesloten op maandag
(wel open op Paasmaandag en
Pinkstermaandag), 1 januari,
1 mei, Hemelvaartsdag,
1 november, 25 december.
Prijs
Gratis
Museumshop
Wil je graag een aandenken aan
je bezoek, of iemand verrassen
met een leuk cadeau? In onze
shop vind je kunstpublicaties,
wenskaarten en leuke gadgets.
MIKA Museumcafé
info@mi-ka.be
W www.mi-ka.be
E
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Reserveringen
Wij vragen je om ten laatste
3 weken op voorhand te
reserveren en 10 dagen vóór
de activiteit te betalen.
RONDLEIDINGEN:

Visit Antwerpen
T 03 232 01 03
E toerisme@stad.antwerpen.be

Volg ons via
-	www.facebook.com/
middelheimmuseum
-	 twitter: @middelheim
-	www.instagram.com/
middelheimmuseum
Bereikbaarheid
MET DE TREIN:

VAKANTIEATELIERS:

Info Cultuur
Wisselstraat 12
(hoek Grote Markt)
2000 Antwerpen
Open di – za van 11-17.45u
(gesloten op zo, ma &
feestdagen).
T
E

03 338 95 85
balie@infocultuur.be

Antwerpen Centraal Station
Bus 17, 21, 32, 190 / Tram 15
Vanuit Antwerpen-Centrum
Tram 7
Vanuit Berchem Station
Bus 17, 21
MET DE AUTO:

Ring rond Antwerpen, afrit
Berchem/Mortsel of afrit
Wilrijk, gratis ruime
parkeergelegenheid
TIP:

Kom met de fiets!
Fietsenstalling aan
hoofdingangen

Foto’s: Philip Barbaix, Pieter Boons, Ans Brys, Joris Casaer,
Eva Leyten, Michaël Smits, Simon Vogel.
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Als groen museum wil het Middelheimmuseum
zoveel mogelijk digitaal met jou communiceren.
Daarom houden we je in de toekomst graag via
email op de hoogte over activiteiten en events.
Stuur je naam, voornaam en emailadres naar
middelheimmuseum@stad.antwerpen.be
en help ons de papierberg te verkleinen!

