
   
 

 

 
Van 15 oktober 2015 tot 28 augustus 2016 

 
 

Persbericht WoW - Wonders of Wildlife 

 

10 maanden lang, 735 m2 expo, 10 taferelen van taxidermie in beweging* en 3 wetenschappelijke onderwerpen  
die verwondering en nieuwsgierigheid zullen opwekken. 

 
"De tentoonstelling neemt de bezoekers mee op een wandeling van de ene scène naar de andere. Eerst is er 
verbazing… Dan volgt nieuwsgierigheid... Vervolgens krijg je meer wetenschappelijke inhoud. De opgezette 
taferelen zijn ‘in tijd en ruimte ’gebald’: ze brengen de spanning, de actie en de brutale energie van het wilde 
dierenleven samen.” 
      Gérard Cobut, Expoverantwoordelijke Museum 
  
"Taxidermie is het leven van een dier verlengen, het leven recycleren " 
      Antonio Perez , taxidermist van de tentoonstelling 

 
 

 
 



 
Rennen, springen, jagen... de kracht van de beweging bij dieren is indrukwekkend en tegelijkertijd lijkt het 
zo natuurlijk. 
 
Dieren gaan van het ene graasland naar het andere, blijven op hun hoede, maken zich bij het minste teken van 
gevaar uit de voeten … 
Zoals we vaak in natuurdocumentaires zien, kunnen dieren, als prooi of als roofdier, alleen of in groep, tomeloos 
energiek uit de hoek komen.  
 
Het museum stelt je een andere blik op de natuur voor: ’stilgelegde’ actiebeelden in spectaculaire 
panorama's. Dierenlichamen in het echt en van dichtbij, gespannen door inspanning, in beweging en toch 
harmonisch, in evenwicht...Voor deze scènes gebruikte de taxidermist zijn intuïtie en gevoel: hij toont zich hier 

een waar kunstenaar.  Een kudde steenbokken springt op, een wolf kijkt argwanend, een tijger raast 
vooruit: je staat er middenin. Deze expo zal je met verstomming slaan! 
 
Het Museum vulde de actiescènes aan met video's, objecten en interactieve elementen, die in een sobere en 
verzorgde setting volledig tot hun recht komen**. Om aan je nieuwsgierigheid tegemoet te komen, gaat het 

Museum hier en daar dieper in op het gedrag van de dieren, hun biomechanica en het behoud van de 
soorten en hun habitat. 
  
Beweging, kracht en harmonie zijn de sleutelwoorden.  
 
Een coproductie van het Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel)  en Parque de las Ciencias (Granada)                                                                                                                                        

         
In samenwerking met RTVE, Fundación Felix Rodriguez de la Fuente en Antonio Perez.     

 
 
Publiek : voor iedereen toegankelijk, vanaf 8 jaar 
Gemiddelde duur van het bezoek : 1 tot 2 uur 
Van 15 oktober 2015 tot 28 augustus 2016 
-------------------- 
* Geen enkele van de 50 dieren werd voor de tentoonstelling gedood. De taxidermist werkt nauw met een dierentuin en met 
circussen samen.  

** De verlichting en het meubilair zijn volledig door het Museum uitgevoerd. Ze zijn zo ontworpen dat ze de taferelen nog 

meer uitstraling en dynamisme geven. 
 
 
 
  



 

Praktische info 

 
Museum voor Natuurwetenschappen 

Vautierstraat 29 – 1000 Brussel 

Info dag en nacht: 02 627 42 38 - info@natuurwetenschappen.be - www.natuurwetenschappen.be  

 

Openingsuren 

Dinsdag tot vrijdag: van 9.30 tot 17 uur 

Zaterdag, zondag en Belgische schoolvakanties (dinsdag tot zondag): van 10 tot 18 uur 

Gesloten elke maandag, op 25 december, op 1 januari en op 1 mei 

 

Bereikbaarheid 

Ons parkeerterrein is klein … Gebruik bij voorkeur het openbaar vervoer. 

Metro: Lijn 1 en 5 halte “Maalbeek” (uitgang Etterbeeksesteenweg) - Lijn 2 en 6 halte “Troon” 

Trein: station Brussel-Luxemburg 

Bus: 34 en 80 halte “Museum” / 38 en 95 halte “Luxemburg” of “Idalie” 

Je kan een B-dagtrip (trein + ingang) kopen in elk station: nr. 490 voor individuele bezoekers, nr. 491 voor 

groepen en nr. 492 voor schoolgroepen.  

 
Tarieven (bezoek aan de expo en vaste zalen) 

Individuele bezoekers:  

€ 9,50 volwassenen / € 8,50 studenten, senioren, Vrienden van het Instituut, personen met een handicap / € 7 

jongeren 6-17 jaar / gratis voor abonnees met jaarkaart vaste tentoonstelling 

Groepen (vanaf 15 personen) – reserveren verplicht op 02 627 42 52 (voor bezoek en voor picknickruimte) 

€ 8,50 volwassenen / € 5,50 jongeren 2-25 jaar 

 

Schoolgroepen kunnen ateliers boeken, die een vrij bezoek aan de expo aanvullen, of een geleid bezoek voor 

leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. Info en reserveringen op 02 627 42 52 

 
Gratis 

Eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur (geen reservering) 

Kinderen < 6 jaar in gezinsverband  

ICOM ; leraren op vertoon lerarenkaart ; begeleiders van personen met een handicap 

 

Dino Café 

Voor een hapje en drankje of iets stevigers, hou je pauze in het Dino Café.  

Dinoshop 

Iedereen kan terecht in onze museumwinkel voor een leuk aandenken. Open tijdens de openingsuren van het 

Museum. 

 

Fotograferen en filmen voor persoonlijk gebruik is toegelaten, zonder flashlicht, zolang het de andere bezoekers 

niet stoort. Fotograferen en filmen voor professionele doeleinden is enkel toegestaan via de persdienst  

#expowowbrussels 
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