
Kids & Tieners 
RONDLEIDINGEN EN WORKSHOPS

Wat het bezoek u biedt

De ontdekking van spontane kunstvormen die 
bewustmaken van het eigen artistieke 
potentieel. Deze buitengewone werken moedigen 
kinderen en adolescenten aan om dingen uit 
te vinden, te ontwerpen en niet zomaar na te 
bootsen of te kopiëren. Ze worden uitgenodigd 
om hun persoonlijkheid uit te drukken.

Het bezoek sensibiliseert kinderen en adolescenten 
voor verschillen en anders-zijn, door de 
eigenheid van de voorgestelde kunstenaars. 
De ontmoetingen en dialogen die ontstaan tussen 
henzelf en de kunst uit de marge bevorderen 
een open geest en een bewustwording 
van zichzelf en anderen, met allerlei typische 
kenmerken die zich voor kunnen doen.

Via een invraagstelling en creatieve 
experimenten leren zij te kijken zonder meer en te 
vertrouwen op hun eigen observaties.
 

Tot slot wordt het museum tijdens het bezoek 
een ruimte voor ludieke, opmerkelijke en 
boeiende ontdekkingen. In het kader van de 
lopende tentoonstelling wordt meegedeeld welke 
pedagogische activiteiten aangeboden worden 
tijdens deze periode.

Een interactieve ontdekking gebaseerd op 
uitwisseling, spel en invraagstelling. 

Een bezoek op maat met pedagogisch materiaal 
dat aangepast is aan de leeftijd van het kind. 
 

Ver van de klassieke les geeft dit bezoek de 
gelegenheid aan de leerling om een kritische 
kijk te hebben op de kunstwerken. Een boeiende 
ontmoeting met een rijke en diverse kijk op de 
menselijke creativiteit.
Het bezoek staat in het teken van verkenning en 
plezier. Het verloopt als een spel, een opdracht die 
uitgevoerd moet worden. 

Art et marges museum stelt werken voor van 
kunstenaars die een beetje anders zijn. 
Outsiderkunst, of kunst in de marge (men kan het ook 
art brut noemen) ontstaat op plaatsen waar 
men dit niet verwacht. 

Deze kunstenaars, uitvinders of ontwerpers 
verblijven in instellingen voor personen 
met een mentale handicap, het zijn 
psychiatrische patiënten of autodidacten 
die zich niet allemaal bewust zijn van hun 
kunstenaarschap. 
De meesten hebben geen artistieke opleiding 
gevolgd en creëren kunstvormen die niet 
overeenstemmen met de academische 
normen. 

Deze buitengewone kunstenaars brengen 
elk op hun manier een eigen wereld tot leven, aan 
de hand van zeer uiteenlopende technieken 
en dragers: met balpennen, plastic, tekeningen, 
assemblages, borduursels, beeldhouwwerken, 
schilderijen, enz.

Om de drie maanden organiseert het museum een 
nieuwe tentoonstelling met werken van kunstenaars 
van binnen en buiten de marge, om de 
grenzen van de kunst en haar definitie af te 
tasten. 

Praktische Informatie Art et marges museum

Art et marges museum

Art et marges museum

Hoogstraat 314   

1000 Brussel 

+32 (0) 2 533 94 90 

info@artetmarges.be 

www.artetmarges.be

dinsdag - zondag  11 - 18u. 

Prijs

Toegang

Volledige 4€

Gereduceerde 2€ 

 Kinderen  7 tot 17 jaar

 Studenten -26 jaar

 Groep ≥10 pers.

 Gepensioneerden 

 Burencultuurkaart

1,25€ 

 Artikel 27

Gratuit 

 De eerste zondag van de maand 

 Kinderen - 6 jaar

 Leraren

 ICOM-leden

 Brussels card

 Museum Pass

Metro: 2 en 6 (Hallepoort)

Tram: 3, 4, 51 (Hallepoort) 

Bus: 48/52 (Hallepoort - Sint-Pietersziekenhuis)

De Lijn en TEC: 123, 136, 137, 365a, W (Hallepoort)

Trein: Zuidstation

Toegankelijk voor personen met berperkte mobiliteit.



bezoek zonder workshop : 

 max. 15 personen per groep

 max. 20 personen per groep (5e – 7e sec)

bezoek met workshop : 

 max. 12 personen per groep

Maximum 2 groepen

Al naargelang van de tentoonstellingen kan men 

gebruikmaken van een ontdekkingsboekje of 

activiteiten die in het museum voorzien zijn voor 

groepen van kinderen vanaf 6 jaar.

Gelieve uw komst te melden en contacteer ons op 

voorhand voor meer info over de tentoonstelling en de 

mogelijke activiteiten.

Het museum stelt regelmatig activiteiten voor die 

voorbehouden zijn voor families.

- Voor families met kinderen tussen 3 en 12 jaar 

stelt het museum u een geleid bezoek voor, gevolgd door 

een thematische creatieve workshop waarin ouders en 

kinderen samen iets ontwerpen.

- Voor families met kinderen van 9 maanden 

tot 3 jaar stelt het museum een ontdekkingsmoment 

voor in het hart van de tentoonstelling, gefocust op een 

zintuiglijke verkenning.

- Gratis voor buurtbewoners tijdens kinder - en 

gezinsactiviteiten op vertoon van een bewijsstuk. 

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.

Het Art et marges museum biedt uw kind de kans om zijn 

verjaardag op een originele manier te vieren! 

Een ludiek bezoek en een verkenningstocht langs de 

werken van het museum doorspekt met spelletjes en 

humor, evenals een creatieve workshop staan op het 

programma.

Geleid Bezoek

Geniet bij elke nieuwe tentoonstelling van een gratis 

rondleiding voor leerkrachten en animatoren. 

Volg de actualiteit van het museum op de voet via de 

kanalen vermeld (Contact - Boeken).

Vrij Bezoek Familie Activiteiten

Presentatie bezoek

Verjaardag

Creatieve workshops

Duur

Groepen

1u30 (2u met workshop)

Prijs

Op weekdagen: 55 € (65 € met workshop) 

In het weekend: 65 € (75€ met workshop) 

+ 1 € inkom per kind en adolescent

Artikel 27: gratis (+1,25 € inkom per persoon

Prijs Volledige 4€

Gereduceerde 2€ 

 Kinderen  7 tot 17 jaar

 Studenten -26 jaar

 Groep ≥10 pers.

1,25€ 

 Artikel 27

Gratuit 

 Kinderen - 6 jaar

 Leraren

Bezoek op maat 

Aarzel niet ons uw wensen of vragen mee te delen. 

Maak een afspraak en wij zorgen voor een bondig 

overzicht ter plaatse.

Duur

Groepen

Zaterdag of zondag van 14 u – 16.15u

Max. 10 per groep  van 4 - 12 jaar 

+ 1 ouder (max. 2) 

110 € + 1 € inkom per kind 

Publieksverantwoordelijk

Alix Hubermont - 02 533 94 94

a l i x . h u b e r m o n t @ a r t e t m a r g e s . b e

Reservatie minstens twee weken op voorhand.

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

Blijf op de hoogte van de activiteiten en tentoonstellingen.

www.artetmarges.be

    art et marges musée-museum

    @artetmargesmuseum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief :

alix.hubermont@artetmarges.be 

Prijs

Contact - Boeken


