
 Bondige voorstelling van
    het art & marges museum

 Het art & marges museum stelt werken tentoon van ietwat 
ongewone kunstenaars…

Omdat zij in een inrichting voor mentaal gehandicapte personen of 
psychiatrische patiënten verblijven, of gewoon omdat zij autodidacten 

zijn en zich niet per definitie “kunstenaars” voelen. Zij blijven in de 
marge van het traditionele kunstwereldje. Deze zogenaamde “outsiders” 

creëren elk een heel persoonlijke wereld. Het museum toont dan ook een 
bonte verzameling van assemblages, borduurwerk, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken… 

Een bezoek biedt u... 
De ontdekking van dikwijls heel spontane kunstvormen die elke bezoeker 
stimuleert om de eigen creativiteit te verkennen. 

Gezien de eigenheid van de tentoongestelde kunstenaars, kunnen kinderen en 
adolescenten via een bezoek aan het museum tevens nader kennismaken met 
personen die anders zijn en de wegen van het non-conformisme verkennen.

De tentoonstellingen
Samen met de presentatie van de vaste collectie, die regelmatig wordt vernieuwd, 
organiseert het art & marges museum drie tijdelijke tentoonstellingen per jaar, 
die drie tot vier maanden duren. 

Ze draaien rond een kunstenaar, een thema, een collectie... en zetten de toon 
voor rondleidingen en educatieve activiteiten die tijdens deze periode worden 
aangeboden. Pas op, want het museum is gesloten gedurende een tiental dagen 
tijdens de opstelling van elke nieuwe tentoonstelling, dus verifieer even of het 
museum open is wanneer u het wilt bezoeken. 

Wij nodigen u uit om onze website te consulteren om op de hoogte 
te blijven van het tentoonstellingsprogramma, u zult er 

ook meer informatie vinden over de competenties 
en thema’s die aan bod zullen komen 

tijdens een rondleiding. 

www.artetmarges.be

 Praktische info 
art & marges museum
312 - 314, Hoogstraat - 1000 Brussel 
Tel : 02 533 94 90 - Fax : 02 533 94 98
info@artetmarges.be - www.artetmarges.be

Open van dinsdag tot zondag van 11 tot 18u 
 
Aangepaste openingsuren voor groepen met reservatie: 
van maandag tot zondag van 10 tot 17u

Bereikbaarheid
Trein: Station Brussel Zuid / Metro: lijnen 2, 3, 4 en 6 
(Hallepoort) / Bus: 27, 48, 134, 136, 137, 365, W
(Hallepoort) 

Toegankelijk voor personen met berperkte mobiliteit 

Groepsbezoeken 
Kinderen en tieners (4-18 jaar) 
Scholen en buitenschoolse groepen

KIDS & TIENERS
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Secundair onderwijs 

Ver van de klassieke les geeft dit bezoek de gelegenheid 
aan de leerling om een kritische kijk te hebben op de 
kunstwerken (analyse van het kunstwerk en collectieve/ 
individuele expressie). Een boeiende ontmoeting met een 
rijke en diverse kijk op de menselijke creativiteit. 

 

Duur: 1u15/30 Maximum 15 leerlingen/groep (max. 2 groepen) 
Prijs: 45 € + 1 € ingang per leerling - Gratis voor de leerkracht 

Reservatie minstens 2 weken op voorhand

  Vrij Bezoek
Een doeboekje voor families en aangepast aan elke nieuwe 

tentoonstelling, kan eveneens gebruikt worden voor groepen 
van kinderen vanaf 6 jaar. Zorg in dat geval voor een goede 

omkadering. 

Inkom: 2€/pers. - Gelieve ons op voorhand te contacteren

Une initiative de la Commission communautaire française. Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service des arts plastiques. Avec le soutien de La Ville de Bruxelles / Le CPAS 
Bruxelles / La Loterie Nationale / Ricoh / Les Cuisines Bruxelloises / Invicta Art / PsycArt / Partenamut / Article 27 / Editeur Responsable : Tatiana Veress, 312-314, rue Haute, 1000 Bruxelles / 
Texte : Sarah Kokot / Conception graphique : Maud Pegoraro

Geleide Bezoeken en workshops
Scholen 
Kleuter-, basis- en buitengewoon onderwijs

Het bezoek heeft zowel betrekking op de permanente als de tijdelijke 
tentoonstelling en wordt ludiek gemaakt dankzij het pedagogisch materiaal 
dat aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. Het thema van de tijdelijke 
tentoonstelling geeft een specifieke kleur aan het parcours en de activiteiten die 
voorgesteld worden.
Wij stellen tevens voor de verkenning te verlengen aan de hand van een 
creatief atelier geïnspireerd door de technieken en/of thema’s die aan 
het bod komen in het museum. Zij geven het kind de kans om zich het 
onderwerp eigen te maken, hem of haar nog meer doen nadenken 
door even in de huid van de kunstenaar te kruipen. 

Duur: 1u15/30 (2u met workshop) - Max. 12 tot 15 leerlingen/groep (max. 2 groepen) 
Prijs: 45 € (55 € met workshop)+ 1 € ingang per leerling 

Gratis voor de leerkracht en 1 begeleider 
Reservatie minstens 2 weken op voorhand

Bereid uw bezoek voor 
Aarzel niet ons uw wensen of vragen mee te delen. 

Wenst u zelf na te gaan welke mogelijkheden het museum 
biedt? 

Maak een afspraak en wij zorgen voor een bondig overzicht ter 
plaatse. 

Contactpersoon: Sarah Kokot
02 533 94 94

sarah.kokot@artetmarges.be

Buitenschoolse groepen 
Schattenjacht, reuzengroot gezelschapsspel, raadsels… 

Het bezoek staat in het teken van verkenning en 
plezier. Het verloopt als een spel, een opdracht die 

uitgevoerd moet worden. En natuurlijk geeft de 
tijdelijke tentoonstelling de toon aan! Zin om de 

verkenning door te trekken tijdens een creatief 
atelier? Dat kan ook!

Duur: 1u15/30 (2u met workshop)
Maximum 15 leerlingen/groep (max. 2 groepen)

Prijs: 45 €/55 € in het weekend (55 € met workshop/
65 € in het weekend) + 1 € ingang per kind

Gratis voor de begeleiders
Reservatie minstens 2 weken op voorhand

Het meest

kindervriendelijke

museum
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