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Het museum: 
A place to B
Een goed kunstwerk is van alle tijden. 
Een goed museum is dat nog meer.
Ga met ons de dialoog met zeven eeuwen 
kunst aan.

In 2019-2020 focussen we op:

- 10 jaar Magritte Museum wat we vieren met de expo  
Magritte & Dalí
- Pieter Bruegel de oude die 450 jaar geleden stierf, wat we 
eren in een speciaal Bruegelparcours
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 
onze rondleidingen extra aandacht krijgt
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Lager  
onderwijs 

Rondleiding (90 min.)
€ 105 – toegang inbegrepen (max. 15 leerlingen/groep)

Atelier-rondleiding (120 min.)
€ 125  – toegang inbegrepen (max. 12 leerlingen/groep)

Suppl. vreemde talen (behalve NL/FR/DE): 
€ 12,50

Suppl. weekend: 
+ € 10

Vrije toegang voor 1 begeleider/groep
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lager onderwijs 

DE VERZAMELING (15e > 21e eeuw)

Kijken naar 
kunstwerken

Je bezoekt voor het eerst 
een kunstmuseum. Je ziet 
zoveel verschillende dingen. 
Wij trakteren je op een 
gevarieerde rondleiding met 
volgende ingrediënten:

- een spannend verhaal dat 
we van A tot Z ontcijferen

- een tekenopdracht die ons 
beter doet kijken

- diepzinnige vragen over 
kunst

- de zoektocht naar je eigen 
lievelingswerk

Thematische 
rondleiding op 
aanvraag

Dit zijn enkele thema’s die we 
jullie kunnen aanbieden:

- Oog in oog met portretten

- Filosoferen met kunst

- Verhalen in het museum

Of stel je eigen thema 
voor. Misschien wil je een 
klasproject bekronen met 
een museumbezoek. Zend 
een mail naar kathleen.
adriaensen@fine-arts-
museum.be voor een 
activiteit rond jouw thema. 
Geef ons minstens een 
maand de tijd om ons voor te 
bereiden.
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lager onderwijs 

MAGRITTE MUSEUM
Kijken zoals René 
Magritte

Verbeeld je een nieuwe 
wereld waarin werkelijk alles 
mogelijk is! ‘Schilderen is 
denken’ zei René Magritte. 
We laten ons betoveren 
door zijn denkbeelden. 
Wij trakteren je op een 
gevarieerde rondleiding met 
volgende ingrediënten:

- een boeiende opdracht die 
ons beter doet kijken

- vreemde verhalen die ons 
anders doen denken

- diepzinnige vragen over 
kunst

- de zoektocht naar je 
lievelingswerk

Atelier Magritte 
(rondleiding + atelier)

Met behulp van 
verschillende materialen 
en technieken ontdekken 
we de verrassende leef- 
en beeldwereld van 
Magritte in het atelier en 
leren we zijn werkwijze 
toepassen. We confronteren 
onze tekeningen met 
de schilderijen in de 
museumzalen.

7



lager onderwijs 



TENTOONSTELLING
Dalí & Magritte: 
twee iconen van het 
surrealisme in dialoog 
(11.10.2019 > 09.02.2020)

In 2019 bestaat het Magritte 
Museum tien jaar. Om dat 
te vieren nodigen we een 
goede vriend van hem 
uit: de Spaanse schilder 
Salvador Dalí. We hangen 
hun schilderijen zij aan zij en 
zoeken naar gelijkenissen en 
verschillen. Allebei hielden 
ze ervan ons anders naar de 
wereld te doen kijken. Niets 
zo saai als altijd hetzelfde. Dus 
zochten ze naar een manier 
om ons te verrassen. Zo leren 
we dat niets moet zijn zoals 
het is. Het kan altijd anders.  

(vanaf het 2e leerjaar!)

lager onderwijs 
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Secundair  
en hoger  
onderwijs 

Rondleiding (90 min.)
€ 105 – toegang inbegrepen (max. 15 leerlingen/groep)

Intro Expo (30 min.)
€ 105/ maximum 25 leerlingen 

€ 210/50 leerlingen  
€ 315/75 leerlingen

toegang inbegrepen

Voor toekomstige leerkrachten (120 min.)
€ 125  – toegang inbegrepen (max. 12 studenten/groep)

Vrije toegang voor 1 begeleider/groep
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Secundair en hoger onderwijs

JAARTHEMA 
Kunst en mensenrechten

Het parcours over “mensenrechten” biedt een benadering 
van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België of het Magritte Museum via 10 
belangrijke thema’s met betrekking tot de problematiek 
van de mensenrechten: gelijkheid van mensen, vrijheid 
en veiligheid, gerechtigheid, asiel en migratie, vrijheid 
van meningen en meningsuiting , sociale en economische 
rechten, onderwijs, rechten van de vrouw, rechten van het 
kind, afschaffing van de doodstraf. Elk thema verwijst naar 
een of meer artikelen van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens uit 1948, waarvan we vorig jaar het 
70-jarig bestaan vierden.

Korte video’s

Heb je graag een idee van wat je in het museum te wachten 
staat, klik dan op onderstaande link. Je vindt er een aantal 
korte video’s waarin telkens een kunsthistoricus en een 
mensenrechtenactivist met elkaar in dialoog gaan voor een 
werk uit de KMSKB. 

www.fine-arts-museum.be (klik: education)



Secundair en hoger onderwijs

Kijken naar kunst

We proeven van beeldende 
kunst: een middeleeuws 
portret, een barok stilleven, 
een romantisch landschap, 
een abstracte compositie, 
een hedendaagse installatie. 
Wij trakteren je op een 
gevarieerde rondleiding met 
volgende ingrediënten:

- leren kijken (kleine 
opdrachten)

- historische kennis (verhalen)

- actualiteit (universele 
thema’s)

- filosofische 
bespiegelingen (denken 
over de mens)

- eigen mening leren 
formuleren (mooi of niet 
mooi)

DE VERZAMELING (15e > 21e eeuw)

Thematische 
rondleiding op 
aanvraag

Dit zijn alvast enkele 
thema’s die we jullie kunnen 
aanbieden:

- mythologische verhalen

- portretten door de eeuwen 
heen

- symbolen in de kunst

Of stel je eigen thema 
voor. Misschien werk je 
aan een kunstproject en wil 
je dit bekronen met een 
museumbezoek. Schrijf een 
mail naar marleen.piryns@
fine-arts-museum.be voor 
een activiteit rond jouw 
thema. Geef ons minstens 
een maand de tijd om je 
thema uit te werken.
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Secundair en hoger onderwijs

1 KUNSTENAAR
Bruegel in context

Pieter Bruegel de oude 
wordt door velen 
bewonderd. In 2019 is hij 
exact 450 jaar geleden 
overleden.  De Koninklijke 
Musea bezitten de tweede 
grootste verzameling 
werken van zijn hand. Maar 
het Old Masters Museum 
biedt bovendien de 
gelegenheid kennis te 
maken met tijdgenoten 
en kunstenaars die door 
Bruegel werden beïnvloed.  
We maken kennis met 
enkele Vlaamse Primitieven 
en Hieronymus Bosch als 
voorlopers en volgen het 
spoor van Bruegel in werken 
van zonen Pieter Brueghel 
de jonge en Jan Brueghel de 
oude.  Daarnaast zijn er de 
digitale tools die ons bijna 
letterlijk in de werken doen 
verdwijnen: de Bruegel-
box en een reeks schermen 
die de kleinste details van 
zijn schilderijen haarscherp 
weergeven. 

Constantin Meunier 
(Meunier Museum, 
Elsene)
De schilder en beeldhouwer 
Constantin Meunier (1831-
1905) was gevoelig voor 
de maatschappelijke 
ontwikkelingen van 
zijn tijd. Hij stelde zich 
tot doel de werk- en 
levensomstandigheden van 
gewone mensen waardig 
weer te geven. Op het 
einde van zijn leven was hij 
vermogend genoeg om een 
huis met atelier te bouwen, 
het huidige Meunier 
Museum. Maak kennis 
met een stuk 19e-eeuwse 
sociale geschiedenis: de 
fabrieksomgeving, de 
haven en de mijn, maar ook 
met een aantal universele 
thema’s: mens en arbeid. 
Voor Meunier vormden 
ze de aanleiding voor de 
zoektocht naar een nieuwe 
vormgeving.

Antoine Wiertz (Wiertz 
Museum, Elsene)

Antoine Wiertz (1806-
1865) ontwierp een eigen 
atelier aangepast aan zijn 
behoeften. Hij liet het op 
kosten van de Belgische 
Staat bouwen en schonk in 
ruil zijn belangrijke werken 
aan de gemeenschap. Het 
atelier, de schilderijen en 
enkele beeldhouwwerken 
gunnen de bezoeker een 
blik op de ideeënwereld van 
de eigenzinnige romantische 
schilder die alle genres 
beoefende maar vooral wou 
schitteren met monumentale 
historietaferelen die Rubens 
moesten evenaren. De sfeer 
van de 19e eeuw vinden we 
terug in de ophanging van 
de werken.

14



Secundair en hoger onderwijs

René Magritte 
(Magritte Museum, 
Brussel) 

De mens is een 
gewoontedier. De meeste 
dingen doen we op 
automatische piloot. Vaak 
merken we situaties niet op 
omdat we denken dat er 
toch niets nieuws te beleven 
valt. Daar wil Magritte iets aan 
veranderen. Zo wil hij ons 
doen nadenken over dat 
wat we niet langer bewust 
ervaren: het alledaagse, 
het gewone, de routine. 
Daarom schildert Magritte 
de vertrouwde dingen in 
een ongezien en verrassend 
nieuw verband. We denken 
met hem mee. 

Maak alvast kennis met 
René Magritte via het 
pedagogisch dossier op 
volgende link:

www.musee-magritte-museum.be/
nl/bronnen

Het Magritte Museum is open 
7/7. Reserveer je rondleiding bij 

voorkeur op MAANDAG!



Secundair en hoger onderwijs

TAALBAD
Visite en immersion 
(FR) : comment lire une 
œuvre ? 

Des primitifs flamands à 
Sol LeWitt,  apprenons à 
décortiquer les œuvres, 
leurs lignes, formes, couleurs, 
lumières, techniques, sujets, 
compositions… L’analyse de 
ces notions-clés développe 
la sensibilité artistique.

> À l’heure où l’image prend 
de plus en plus de place 
dans notre société, aiguisons 
regard et sens critique. 
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Secundair en hoger onderwijs

VOOR TOEKOMSTIGE 
LEERKRACHTEN
Pedagogische 
rondleiding

Als toekomstige of huidige 
leerkracht wil je graag dit 
museum beter kennen. Wij 
bieden jullie een rondleiding 
doorheen de verzameling 
aan, een smaakmaker, en 
geven toelichting bij ons 
educatief aanbod voor 
de doelgroep die jou 
interesseert. Op actieve 
wijze word je betrokken 
bij de verschillende 
werkmethoden.
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Secundair en hoger onderwijs

TENTOONSTELLING

Dalí & Magritte:  
twee iconen van het 
surrealisme in dialoog 
(11.10.2019 > 09.02.2020)

In 2009 opende het Magritte 
Museum. Voor de tiende 
verjaardag plaatsen we het 
werk van Magritte in dialoog 
met die andere icoon van 
het surrealisme: Salvador 
Dalí. De ontmoeting tussen 
beide kunstenaars in 1929 
had een grote invloed 
op het werk van René 
Magritte. De onverwachte 
ontmoeting van alledaagse 
voorwerpen vormt vanaf 
dan het uitgangspunt van zijn 
schilderijen. 

! INTRO EXPO ! 
Drie, twee, één: start ! In 30 
minuten serveren we jullie 
een voordracht met de 
essentiële feiten, een reeks 
boeiende verwijzingen en 
aanschouwelijke analyses 
die het mogelijk maakt 
ten volle te genieten van 
de tentoonstelling Dalí & 
Magritte. Twee iconen van 
het surrealisme in dialoog.

We brengen jullie het verhaal 
van deze twee kunstenaars 
met verhelderende citaten, 
de analyse van een aantal 
sleutelwerken, gelardeerd 
met voldoende pittige 
anekdotes. Gewapend 
met deze inzichten kan je 
nadien op eigen ritme de 
tentoonstelling bezoeken.
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Secundair en hoger onderwijs
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PRAKTISCH

Ingang

Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België 
en Magritte Museum

Groepen: Koningsplein 3 – 
1000 Brussel (Gresham)

Mindervaliden voor Old 
Masters: Regentschapsstraat 
1A – 1000 Brussel (aanbellen)

Mindervaliden voor Fin-de-
siècle + expo: Koningsplein 
2 – 1000 Brussel

Wiertz Museum : Vautierstraat 
62 – 1050 Brussel

Meunier Museum : 
Abdijstraat 59 – 1050 Brussel

Openingsuren

maandag 
10 – 17 (enkel Magritte 
Museum)dinsdag tot vrijdag 
10 – 17 
zaterdag en zondag 
11 – 18 

Wiertz Museum en Meunier 
Museum 
10 – 12 / 12.45 – 17 (dinsdag tot 
vrijdag)

weekend: enkel voor 
groepen op reservatie

Sluitingsdagen

elke maandag (behalve 
Magritte Museum)

wettelijke feestdagen: 
1 januari, 9 januari, 1 mei, 1 
november, 11 november, 25 
december

Groepsreglement

https://fine-arts-museum.
be/uploads/pages/files/
groepsreglement_nl_1.pdf

Bezoek met externe 
gids en spreekrecht

Een externe gids, 
begeleider van een groep 
of leerkracht die wil gidsen 
in de KMSKB dient hiervoor 
minimum twee weken op 
voorhand een schriftelijke 
toestemming te vragen 
aan de reservatiedienst 
(reservation@fine-arts-
museum.be). Er wordt geen 
toestemming verleend voor 
het Magritte Museum en 
tijdelijke tentoonstellingen. 
De prijs van het spreekrecht 
bedraagt € 25 (uitzondering: 
Belgisch onderwijzend 
personeel met lerarenkaart).
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Bereikbaarheid

- Koninklijke Musea voor  
Schone Kunsten van België 
en Magritte Museum:

Trein: Brussel Centraal 
Metro: Centraal Station, Park 
(lijn 1 en 5), Naamsepoort (lijn 
2) 
Bus/Tram: 27, 38, 71, 92, 93, 95 
(halte Koning)

Parking: Albertina-Square, 2 
Poorten, Zavel-Poelaert

- Wiertz Museum:

Trein: Brussel-Luxemburg 
Bus: 34, 38, 54, 59, 80, 95 (halte 
Luxemburg)

- Meunier Museum:

Bus/Tram: 7, 71, 93, 94 (halte 
Abdij)

Reservatie / contact

Museumstraat 9 – 1000 
Brussel 
reservation@fine-arts-
museum.be

+ 32 (0)2 508 33 33

dinsdag > vrijdag 
9.30 – 12 / 14.30 – 16 

Online: https://www.
fine-arts-museum.be/nl/uw-
bezoek/plan-een-bezoek/
reserveringen-voor-
groepen 

Rondleidingen zijn 
mogelijk in volgende talen: 
Nederlands, Frans, Engels, 
Duits, Spaans, Italiaans, 
Russisch, Japans, Grieks

Op de dag van uw 
bezoek

- Wees een kwartier voor de 
aanvang van de rondleiding 
aanwezig.

- De ingang schoolgroepen 
(Koningsplein 3) gaat open 
om 10 uur.

- Breng uw bevestigingsbrief 
en betalingsbewijs mee op 
de dag van uw bezoek.

- Betaal uw bezoek op 
voorhand. U ontvangt de 
betaalde tickets aan de 
groepsbalie.

- Tickets worden niet geruild 
of terugbetaald.

- Annuleringen en 
wijzigingen kunnen tot 
uiterlijk 14 dagen voor de 
datum van het bezoek 
schriftelijk (per post, e-mail) 
gebeuren. Eenmaal deze 
termijn verstreken is, worden 
de tickets noch de gidsen 
terugbetaald.
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Regentschapsstraat 3 
1000 Brussel
T  +32(0)2 508 32 11 
info@fine-arts-museum.be

@FineArtsBelgium

metro ParkStation Brussel Centraal 

Koningsplein

 Meunier Museum
Abdijstraat 59
1050 Brussel

Wiertz Museum
Vautierstraat 62
1050 Brussel

Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten 
van België
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