PRAKTISCHE INFORMATIE
Richard Deacon. SOME TIME
•
•
•

•

27 mei – 24 september 2017
Gratis
Openingsuren volgens seizoen:
o Mei en augustus: 10 - 20 uur
o Juni en juli: 10 - 21 uur
o September: 10 - 19 uur
Gesloten op maandag

Openingsfeest op 27 mei vanaf 12 uur
Iedereen welkom, toegang gratis
•
•
•
•
•

•
•

11 uur: Artist Talk Richard Deacon
Vanaf 12 uur: Foodtrucks en muziek
Van 13 tot 19 uur: Post je foto via Instagram of Twitter met hashtag
#DeaconAtMiddelheim en haal daarna je foto gratis af aan het kasteel
14.30 uur: Toespraken en officiële opening van de tentoonstelling
13.30 – 15.30 uur: Rondleiding en workshop voor kinderen / 5 euro
o na een korte rondleiding is het aan de kinderen zelf om de handen uit de mouwen
te steken
o voor kinderen van 4-5 jaar en 6-9 jaar
o reservering via Info Cultuur: tel. 03 338 95 85
15 – 18 uur: Museumgidsen geven toelichting bij de tentoonstelling
Vanaf 18 uur: DJ Hicham

Gratis bij de tentoonstelling
•
•
•
•

Bezoekerstekst
Introfilm en The Making of Never Mind: in de hal van het Kasteel
Digitale tour in de Middelheim App en in de Antwerp Museum App
Poster technische tekening Never Mind, te verkrijgen in de museumshop (zolang de
voorraad strekt)

Te koop in de museumshop
•
•
•
•
•

Catalogus NL/ENG: 28 euro (inclusief gratis linnen tas)
10 inch vinylplaat Something For Everyone (2017) met audiofragmenten van en artwork
door Richard Deacon: 15 euro (20 euro voor een gesigneerd limited edition exemplaar)
Strijkbadge naar een ontwerp van Richard Deacon: 7 euro
Linnen tas: 5 euro (gratis bij aankoop van de publicatie)
Postkaarten: 1 euro

Cursus
•
•
•
•

Over Richard Deacon en de Britse beeldhouwkunst sinds de jaren ’80
Vanaf 16 jaar
25/6 en 27/8, 10 tot 12.30 uur
Gratis, zonder reservatie

Gratis rondleiding met gids
•
•
•

Zonder reservering
Elke 2de zondag van de maand, van 14-16 uur (voor volwassenen en gezinnen met
kinderen van 6-12j): 11/6, 9/7, 13/8, 10/9
Elke 3de donderdag van de maand (voor volwassenen), van 18-20 uur: 15/6, 20/7 en
17/8

Rondleidingen
Voor volwassenen in groep
•
•
•

75 euro voor 2 uur + 5 euro boekingskost
15 pers. per gids, aansluitend creatief atelier van 2 uur mogelijk
tel. 03 232 01 03 - tickets@visitantwerpen.be

Voor kinderen en jongeren in groeps- en schoolverband
•
•
•

85 euro voor 2 uur + 5 euro boekingskost
12 kinderen / 15 jongeren per gids, aansluitend creatief atelier van 2 uur mogelijk
tel. 03 232 01 03 - tickets@visitantwerpen.be

Zomerateliers voor kinderen
•
•
•

Deacon does (10-12 jaar): 7/7 en 31/8
Ontdekkingsreis: niets is verboden (9-12 jaar): 16/8
Plaaster met pit: 24-25/8

Praktisch: telkens van 10-16 uur, 20 euro/dag - tel. 03 338 95 85 –balie@infocultuur.be – meer
info: www.vakantieateliers.be

