
Fin-de-Sie cle Museum met Educateam 

Afspraak: Forum Museum Oude Kunst 

Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel 

Rondleidingen - Groepen 

 
Lager onderwijs 
Smaakmaker 
Stel je eigen thema voor 

Meer info … 

Secundair hoger onderwijs 
Smaakmaker 

Stel je eigen thema voor 

Meer info … 

groepen > Volwassenen 

Kennismaking met de verzameling 

Meer info … 

 

duur: 1u30 

prijs: 

Schoolgroepen : € 45/max. 15 (W.E.: € 65) + € 2 inkom/pp 

gratis voor begeleiders (1 begeleider per groep) 

Groepen volwassenen : € 65/max. 15 (W.E.: € 80) + € 5 inkom/pp 

vreemde talen: + € 12,50/gids 

reservation@fine-arts-museum.be 

Reservatie online 

T +32 (0)2 508 33 33 

Rondleidingen– Individuele bezoekers 
 

Rondleidingen op zondag – 14:00 
Een kennismaking met de hoogtepunten van de museumverzameling: realisme, symbolisme, impressionisme en 

stromingen uit het begin van de 20ste eeuw. 

 
26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 25.05 /2014 

€8 /6  pp  

reservation@fine-arts-museum.be 

 

 

  

http://www.extra-edu.be/Ecoles_MP?lang=nl#musee_6
http://www.extra-edu.be/Ecoles_MP?lang=nl#musee_6
http://www.extra-edu.be/Ecoles_SS
http://www.extra-edu.be/Ecoles_SS?lang=nl#musee_6
http://www.extra-edu.be/Ecoles_SS?lang=nl#musee_6
http://www.extra-edu.be/Adultes?lang=nl#musee_6
http://www.extra-edu.be/Adultes?lang=nl#musee_6
mailto:reservation@fine-arts-museum.be
http://www.kmskb.be/educateam-intro/default-fr2.aspx
mailto:reservation@fine-arts-museum.be


 

Broodje Brussel   
Rondleidingen in samenwerking met Broodje Brussel 

19.12.2013: Kennismaking met het nieuwe Fin-de-siècle museum 

30.01.2014: Kennismaking met het nieuwe Fin-de-siècle museum 

27.03.2014: Sculptuur tijdens het Fin de siècle 

24.04.2014: De wereld van Fernand Khnopff 

26.06.2014: Avant-garde kunst in België 

 

 

telkens op donderdag van 13:00 tot 14:00 

reserveren verplicht: reservatie@fine-arts-museum.be 

T +32(0)2 508 33 33 

 
Stages  - Kinderen : 6 >12 jaar 

Het atelier van de kunstenaar  

 

Hoe word je kunstenaar? Hoe maak je een kunstwerk? Wat hebben een schilder, een beeldhouwer en een 

tekenaar nodig? Hoe ziet hun atelier er uit?  

Pasen: 09, 10, 11 april 2014  

Onthaal vanaf 09:00 – Museumstraat 9 / Opvang tot 17:00 – Regentschapsstraat 3 / Picknick meebrengen 

Inschrijving via reservatie@fine-arts-museum.be  

 

 

Museum op maat 
In het nieuwe musée fin-de-siècle museum zijn voor blinden en slechtzienden visuele 

wegmarkeringen aangebracht die ervoor zorgen dat zij zelfstandig het parcours kunnen volgen.  

Voor doven en gebarentaalgebruikers ontwikkelden we de visiogids, een tablet vol filmpjes met 

uitleg over de werken in gebarentaal. 

 

Equinox : voor blinden en slechtzienden 
themawandeling in het Fin-de-Siècle museum:  
02.02.2014 – 04.03.2014 – 06.04.2014 

Gebarentaal: voor doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers  

in het museum:  
rondleidingen in Vlaamse gebarentaal  

extra muros:  
een museumgids komt met een koffer vol materiaal naar je school voor een activiteit rond kunst 
 

Sesam: voor mensen in economische, sociale of culturele 
moeilijkheden 

Smaakmaker  

Een smaakmaker die je laat kennismaken met de meesterwerken uit het Fin-de-Siècle museum 



Komeet 
Interactieve rondleiding 

Ontdek de meesterwerken van het Fin-de-Siècle museum tijdens een interactieve rondleiding. 

 
 

 

 

 


