"VET COOL"
WEER OF GEEN WEER,
ALTIJD WELKOM DEZE ZOMER
IN HET MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN!
Elke dag open in juli en augustus, van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.

Museum voor Natuurwetenschappen - VAUTIERSTRAAT 29 - 1000 BRUSSEL
WWW.NATUURWETENSCHAPPEN.BE

Wat voor weer het ook is, een bezoek aan onze zalen is altijd een spannend avontuur vol
ontdekkingen. Kom onze nieuwe Galerij van de Mens bezoeken, en neem een selfie met één van je
voorlopers! Misschien maakte je nog geen kennis met de mosasauriërs, reusachtige zeereptielen uit
het tijdperk van de dinosauriërs. Ook de bultrugwalvis in de inkomhall, de mammoet of de
Tyrannosaurus rex, dieren uit de vaste collectie, zijn nog steeds van de partij, en zullen je blijven
verbazen.
Op zoek naar iets actiefs? Schrijf je dan in voor een zomerstage, of leef je uit in het paleoLAB.
Of kom je hersenen nog even breken op onze tentoonstelling Hersenkronkels (nog tot eind augustus).

Expo Hersenkronkels
Kraak je eigen brein in onze tijdelijke tentoonstelling!
J4 h00r, j3 k4n d1t v4n4f d3 33rst3 k33r l3z3n! V3rr4ss3nd w4t j3 br31n 4ll3m44l k4n, n13t?
En bovendien is dit geen tovertruc: je brein kan zich pijlsnel aanpassen en is kampioen in het leren van
nieuwe dingen. Maar hoe werkt het? Hoe houden optische illusies en goocheltrucs je voor de gek? En
werken de hersenen van dieren op dezelfde manier?
In onze tentoonstelling ga je op ontdekking in je eigen hersenpan. Test de werking van je neuronen in
het Cognitilab, exploreer je brein in een 3D-animatie dankzij de "Hersencel", en laat je (niet) beetnemen
door de optische illusies. Video‟s, spelletjes en andere interactieve toepassingen vervolledigen deze
fascinerende reis door je brein …
“Hersenkronkels” is toegankelijk voor iedereen vanaf 10 jaar, zowel voor jonge breinen als voor oude
grijze cellen. Opgelet: deze tijdelijke tentoonstelling loopt nog tot en met 30 augustus!

Galerij van de Mens
Van Sahelanthropus tot Homo sapiens ... en van embryo tot volwassene. Wie zijn we en waar
komen we vandaan?
De gloednieuwe Galerij van de Mens, pas open sinds mei 2015, is er eentje om trots op te zijn. Het
opzet van deze permanente tentoonstelling, die het lange verhaal van de evolutie van de mens
langsheen het grillige pad van 7 miljoen jaar evolutie combineert met een originele en interactieve kijk
op de werking ons menselijk lichaam, is werkelijk uniek in Europa.
In een eerste deel van de zaal maak je kennis met onze voorlopers en verre verwanten. Een tweede
deel van de Galerij laat je zien welke aanpassingen ons als moderne mens zo uniek maken, waarna je
in het derde deel een gans andere evolutie ontdekt: die van embryo tot volwassene. Alles wordt telkens
grondig geïllustreerd aan de hand van fascinerende stukken uit de museumcollectie, knappe 3Dreconstructies en interactieve installaties. Dus kom vooral beleven en doen!
Neem gerust een selfie met een van je voorlopers!
De Galerij van de Mens is een permanente tentoonstelling, die je dus met een gewoon ticket kan
bezoeken.

Parcours/invulboekje Jurassic World
Dinomanie, fictie en wetenschappelijke realiteit die ‘klauw in klauw’ gaan…
En waarom niet?
Ter gelegenheid van de film stelt het Museum een gratis parcours Jurassic World voor. Stap
in de voetsporen van de parkbeheerders, en waag je in levende lijve tussen de vervaarlijke
sterren van het witte doek!
Dit geestige en leerrijke parcours leid je doorheen de Galerij van de Dinosauriërs – met zijn
3000 m² en zijn talloze skeletten de grootste in zijn soort in gans Europa! – en de Zaal van

de Mosasauriërs, reusachtige zeereptielen uit de tijd van de T. rex die ook in de nieuwe film
opduiken.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun familie duurt het parcours/spelboekje, dat
beschikbaar is in drie talen (NL-FR-ENG), ongeveer 45 minuten. Het is gratis beschikbaar in
het Museum, naast de vestiaire.

Tips voor de zomervakantie 2015
Atelierdagen
Doe mee met onze vakantieateliers en beleef één of meer spetterende doe-dagen rond de
dierenwereld, de natuur of het verre verleden. Ontdek het intrigerende onderzoek van onze
wetenschappers, voer het zelf uit op het terrein, observeer fossielen van dichtbij of maak spectaculaire
experimenten mee... En dat is nog lang niet alles! Met extra uitstappen en puike knutselwerkjes worden
je zintuigen nog meer geprikkeld waardoor je de smaak écht te pakken krijgt!

Tweedaags vakantieatelier: de mens-machine (volzet!!)
Donderdag & vrijdag 02-03.07.2015
Leeftijd 8-14
50 euro

Hoe goed ken jij je lichaam? Kom het ontdekken in onze nieuwe Galerij van de Mens. We keren je
binnenstebuiten zodat je kan zien en beleven hoe je lichaam in elkaar zit, welke organen je hebt en hoe
je ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, zenuwstelsel… samenwerken om je als een „mensmachine‟ te laten functioneren. Op de tweede dag van dit vakantieatelier stel je jouw eigen lichaam op
de proef. Hoe goed beheers jij je spierkracht, uithouding, evenwicht…? Op onze uitstap naar Viroinval
zal je niet alleen je beste beentje moeten voorzetten in allerlei fysieke proefjes, maar zal je als leerlingspeleoloog ook duchtig moeten klimmen en klauteren in de Fondry des Chiens.

Gezocht: Iguanodons
Donderdag 27.08.2015
Leeftijd 6-10
22 euro
Wie zou er niet nog eens een fabelachtige ontdekking van dinosauriërs willen doen zoals toen met de
beroemde iguanodons in Bernissart? In jouw achtertuin naar dino‟s spitten zal niet echt lukken… maar
waarom zou je de unieke vondst van de iguanodons niet gewoon in het museum komen herbeleven?
Help ons mee ze opnieuw op te graven en te onderzoeken: hoe herken je ze, wat aten ze, hoe
verdedigden ze zich… en welke andere dino‟s leefden er toen? Zo kan ook jij een heuse dinojager
worden in dit superspannend vakantieatelier.

Op Iguanodon-expeditie in Bernissart

Zondag 28.08.2015
Leeftijd 10-14
22 euro
Vrijwel niets in het nu zo vredige dorpje Bernissart laat vermoeden dat daar ooit de beroemdste
ontdekking van dinosauriërs gebeurde. In 1878 kwamen in de steenkoolmijn aldaar de fossielen van
een dertigtal goed bewaarde iguanodons aan het licht. Herbeleef met dit vakantieatelier, in Bernissart
zelf, het fantastische verhaal van deze unieke vondst! Je komt er alles over te weten in het plaatselijke
museum, je speurt er naar de oorspronkelijke mijnschacht en je gaat zelf op zoek naar fossielen op
verlaten mijnterrils en in kleigroeves. Misschien doe je wel een nieuwe vondst van de eeuw!
Alle ateliers duren van 10 tot 16 uur (bij uitstappen zijn andere afspraakuren mogelijk). Vanaf 9 uur en
tot 17 uur ben je bij ons welkom.
Inschrijven kan enkel telefonisch op 02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur).
De inschrijving is pas geldig na de betaling van de deelnameprijs op rekening BE09 6792 0058 2357.
Het vakantieatelier gaat enkel door als er minimum 8 inschrijvingen zijn.
Je wacht best niet lang meer, want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!

Vaste collecties
Proef van het leven doorheen alle tijden in onze verschillende museumzalen. Verdwaal er tussen de
dinosauriërs of voel de scherpe kantjes van de mineralen, leer jezelf en je voorlopers kennen in onze
nieuwe Galerij van de Mens, krijg de kriebels bij de insecten en in het vivarium, ontdek de grote en
kleine beestjes van de stad in BiodiverCITY, vergaap je aan de Mosasauriërs doorloop de evolutie
van het leven en bewonder de resultaten van 250 jaar Natuurwetenschappen.

paleoLAB (NL FR)
Ben je gebeten door alles wat te maken heeft met fossielen, dino‟s en andere prehistorische dieren?
Kom dan in ons paleoLAB je hart ophalen! In deze unieke ontdekruimte in de dinosaurusgalerij ben je
nu eens paleontoloog, dan weer geoloog of antropoloog. Aanraken, uitproberen, onderzoeken,

puzzelen: hier kan je dat allemaal. Je doet mee aan opgravingen en ontdekt fossielen, of blaast zoals
de wind een skelet vrij. Maar je kan ook een levensgrote stegosaurus ineensteken, een afgietsel maken
of je eigen dinosporen volgen. Of nog meer: je bekijkt en rangschikt mineralen, trekt een prehistorisch
plunje aan of leest lekker rustig een boeiend dinoboek.

DATA: het paleoLAB is open in juli en augustus van dinsdag tot vrijdag, telkens om 13.30, 14.30 en
15.30 uur.
DUUR: 45 minuten
LEEFTIJD: vanaf 5 jaar (in het gezelschap van een volwassene)
Om het paleoLAB te bezoeken, heb je een ticket nodig, dat je kan aankopen bij de kassa‟s aan de
ingang van het Museum. Je krijgt hiermee toegang voor een periode van 45 minuten.
PRIJS: € 2 (bovenop de toegangsprijs tot het Museum, vanaf 5 jaar) - geen reservering nodig

Zin in een paar leuke doedagen tijdens de zomervakantie? Of je nu wilt knutselen, kriebelen of
ravotten, met de activiteiten in het Museum ben je een hele zomer zoet! Bekijk onze kalender op
HTTPS://WWW.NATURALSCIENCES.BE/NL/MUSEUM/VISITS-AND-ACTIVITIES/SUPERVISEDACTIVITIES#QUICKTABS-INDIVIDUAL_ACTIVITIES_QUICK_TABS=0

INFO DAG EN NACHT : 02 627 42 38
INFO@NATUURWETENSCHAPPEN.BE
WWW.NATUURWETENSCHAPPEN.BE
Het Museum is open
In juli en augustus: dinsdag tot zondag 10.00 > 18.00
Tijdens het schooljaar:
Dinsdag > vrijdag: 9.30 > 17.00
Zaterdag, zondag: 10.00 > 18.00
De kassa‟s sluiten een halfuur voor sluitingstijd.
Gesloten
Elke maandag, 01.01, 01.05 en 25.12
Hoe bereiken
Onze parking is klein: gebruik bij voorkeur het openbaar vervoer.
Trein
Station Brussel-Luxemburg
Metro
Lijn 1 en 5: halte Maalbeek (uitgang Etterbeekse steenweg) – Lijn 2 en 6: halte Troon
Bus
34 en 80, halte Museum – 38 en 95, halte Idalie
Diensten
Dino Café, babyroom, Museum shop, bibliotheek.
Openingsuren van de bibliotheek: maandag > vrijdag: 9.00 > 12.00 en 13.30 > 16.00.
Tarieven
€ 7: volwassenen
€ 6: studenten, senioren, Vrienden van het Instituut en personen met handicap
€ 4,50: 6 - 17 jaar
Gratis
-

Kinderen onder de zes jaar in gezinsverband
Eerste woensdag van de maand vanaf 13 uur
Leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart
Abonnees van het Museum (enkel tot de vaste tentoonstelling)
Begeleiders van personen met een handicap

Abonnementen
€ 30: volwassenen
€ 20: 6 - 17 jaar en studenten
We hebben slechts een kleine parking en raden je dan ook ten zeerste aan met het openbaar vervoer
te komen.
Info: www.natuurwetenschappen.be

