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23 musea slaan de handen in elkaar voor de 10e editie van Museum Night Fever
Zaterdag 11 maart, 19u > 1u, in 23 Brusselse musea + afterparty
Musea duf, oubollig, en ronduit vervelend? Geen denken aan! Museum Night Fever, de
jaarlijkse nacht van de Brusselse musea gaat de uitdaging dit jaar voor de 10e keer aan:
bezoekers overtuigen van de hedendaagse relevantie van musea en de vlam bij een soms
terughoudend publiek nieuw leven inblazen. Klaar? De musea in elk geval wel!
MNF, jong kunstenaarstalent wakkert de vlam weer aan
Naar jaarlijkse gewoonte is de inzet ook nu weer hoog: creatieve ideeën uit de hoofden van bijna 1.000 jonge,
brandend ambitieuze artiesten in wisselwerking met de collecties van een twintigtal Brusselse musea. Op 11 maart
worden 23 musea heruitgevonden door jongeren en blijven de deuren open tot 1 uur ‘s nachts voor een
buitengewone avond. Kunstenaarscollectieven, studenten en academies, verenigingen en jeugdcentra nemen de
uitdaging aan en bekokstoofden een programmatie die niemand koud laat! Wees gewaarschuwd, het is niet de
bedoeling om van elk museum een nachtclub te maken. Na vele vergaderingen ontwikkelden de jongeren in
samenspraak met de musea een gebalanceerd, uitgekookt programma. Performances, concerten, ateliers,
rondleidingen en toepasselijke verrassingen, helemaal op maat van en met bijzondere aandacht voor de thema’s
en tentoonstellingen van de musea zelf. Wij voelen al aan onze kleine teen dat het publiek vraagt om méér.

10 JAAR!
In 2008 ontdekten 4.500 enthousiaste bezoekers het evenement in een bescheiden aantal van 7 deelnemende
musea. Tijdens de vorige editie verwelkomden we net geen 17.000 bezoekers en intussen nemen er minstens 20
e
Brusselse musea deel. Met de 10 editie zijn we aan een absolute mijlpaal beland. Het vlammende startschot wordt
gegeven op het Koningsplein, een knal die begeleid wordt door een fanfare die de keien uit het plein zal doen
swingen, waarna het vuur zich over de stad verspreidt met de gratis pendelbussen die elk van de 23 musea
aandoen.

23 deelnemende musea (volledige lijst op het einde van dit persbericht)
e

Voor de 10 editie van MNF openen niet minder dan 23 musea hun deuren van 19 tot 1 uur. Dit jaar vallen daar ook
musea onder die minder bekendheid genieten bij het grote publiek, zoals het Art & Marges museum (dat zich
specialiseert in outsiderkunst of art brut), La Fonderie (het Brussels museum voor Arbeid en Industrie) of het
mysterieuze museum voor Fantastische Kunst (MAF). Ook de ‘vaste klanten’ nemen deel, de grote publiekstrekkers
zeg maar, zoals: BOZAR, WIELS, het Museum voor Natuurwetenschappen, het Legermuseum en het BELvue
museum.
Drie musea staan voor hun vuurdoop en nemen voor de eerste keer deel aan MNF. In ARGOS, Centrum voor Kunst
en Media, staat de hele avond in het teken van de geschiedenis van dans en performance, ondersteund door Opera
Capture Club. De Boghossianstichting (Villa Empain) gaf aan Destelheide en de Koekelbergse Alliantie van
Knutselaars toestemming de art nouveau-villa om te bouwen naar een « Villa en pain ». Ten slotte luistert het
FTRSND-collectief de tentoonstelling van Delta op in het MIMA, Millennium Iconoclast Museum of Art en Cultuur
2.0.
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100 activiteiten

De 23 musea plannen in totaal zo’n 100 verschillende activiteiten, die de bezoekers toelaten om de collecties op
een geheel nieuwe manier te verkennen.

Enkele voorbeelden van bijzondere projecten:
-

-

-

-

-

-

-

In La Fonderie kom je ogen te kort. Om te beginnen wordt alles grondig onder de loep genomen in een
videomapping. Modestudenten van het Brusselse St. Luc geven een nieuwe draai aan denim. De artiesten
van Refugees Got Talent trekken een tijdelijke Toren van Babel op in het hartje van Brussel. Naast een
iSTUDIO-projectie zijn er ook nog eens (hart)verwarmende pannenkoeken… La Fonderie heeft dus voor
ieder wat wils.
In CINEMATEK wordt gewoonlijk verondersteld dat we onze ogen de kost geven, maar dit keer worden
ook onze oren aan het werk gezet. Videokunstenaars lijmen stadsbeelden aan elkaar daarin begeleid vinyl
van lokale dj’s tijdens een explosief liveoptreden. Dat alles in samenwerking met 5 kunstenaars, de
Ancienne Belgique en l’Epicerie Moderne.
In het Legermuseum staan snorrendragers in het middelpunt van de belangstelling. Maak er kennis met de
militaire snorretjes van het collectief Het Vrije Podium. Bezoekers leren er meer over piano’s terwijl Jeugd
en Muziek Brussel en Piano’s Maene ze onder hun vleugels nemen. Capitain Cheesebeard zorgt met zijn
muziek intussen voor het echte werk.
Maak jezelf onherkenbaar met een van de « Happy Heads » van Benoit+Bo, geïnspireerd op Chinese
maskers en bezoek tussendoor de 3 lopende tentoonstellingen van CENTRALE for Contemporary Art, stuk
voor stuk in het teken van de hoofdstad: Toujours Bruxellois, BXL UNIVERSEL en Benoit+Bo.
Gendergelijkheid en ontmoeting: de sleutelwoorden bij experience.brussels, dat voor de gelegenheid het
Museum van Midden-Afrika ontvangt, wat leidt tot beweeglijke prestaties in hoge kleurresolutie! Met de
opzwepende ritmes van Mybalés, Vice Versa en Yantra Academie kunnen bezoekers onmogelijk de benen
stil houden.
Het BELvue museum serveert een «Puur Belgische» cocktail: geniet van concerten in samenwerking met
VK Concerts, spel en performance door Art-T en Swamp, en vergeet ook de splinternieuwe permanente
tentoonstelling van het museum zelf niet!
In het Museum voor Natuurwetenschappen worden bezoekers ondergedompeld in het immer
verbazingwekkende dierenrijk. De leerlingen van de internationale school van Théâtre Lassaad laten de
dinosauriërs herleven, de Compagnie Artaban neemt bezoekers mee op een wandeling langs de fabels
van La Fontaine en de jongeren van Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel nodigen uit tot een knotsgekke
workshop Kalligraffiti.
Trainworld verandert in een circus dankzij de acrobaten van Circolito. Begeleid door rockmelodieën neem
je deel aan een spannende whodunit en kan je de Kuifje-expo bezoeken.

Niet te missen tentoonstellingen:
-

-

-

In Botanique treedt Compania Caminante via een dansvoorstelling in dialoog met de fototentoonstelling
Higher Ground van Magnumfotograaf Carl De Keyzer.
Een avond vol glitter en glamour wacht je in de wondere wereld van Pierre & Gilles in het Museum van
Elsene. Het aanbeden duo wordt bijgestaan door een samenwerking van 5 partners: Out of the Box,
Inraci, de Schoonheidsschool van Lise Loriot, Coiffure Karlo en Sgt. Kabuki. Zij maken de bezoekers de
sterren van de avond, zorgen voor echte ontspanning op de meeslepende klanken van Franse popmuziek.
WIELS is « the place to be » voor wie houdt van hedendaagse kunst. De studenten van het ERG lieten zich
inspireren door het universum van Sven ‘t Jolle om originele en toegankelijke workshops te ontwikkelen.
In het Art & Marges museum wordt alles in het werk gesteld om er even tussen uit te knijpen. Het
collectief 1soir helpt bezoekers hun eigen ruimtevaartuig te bouwen, geïnspireerd door de expo van
Gustav Mesmer, de « Icarus van Lautertal ». E. Kinny, D. Tomandini, K. Danst en R. Trvth zorgen voor
experimentele electrobeats op de achtergrond.
In de tentoonstelling « Just Married » in het Museum voor Kostuum en Kant onderzoekt kunstenares
Hélène Picard alle emotionele stadia van de bruid: van gehaast tot onthaasting en complete verwarring!
Ze kan best wat hulp gebruiken om haar jurk te voltooien.
De studenten van de hogeschool Francisco Ferrer nemen de kinetische kunst van Pol Bury onder handen
in BOZAR en zorgen voor een avond vol dynamiek. Performances, modeshows, fotoshoots en workshops
doen het werk van Pol Bury en van het eiland Malta volledig tot leven komen.
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En dat is niet alles…

Ook in andere musea geen gebrek aan originaliteit dankzij de vele verrassende samenwerkingen… Een
opsomming: uitzinnige hardfolkers van het Pagan Noz gezelschap nemen het MAF onder handen, Emilie
Marchandise verandert Choco-Story in een fotostudio (waar de chocolade rijkelijk vloeien zal), Amaranthus
combineert barokmuziek met visuele creaties en zorgt zo voor een krachtige sfeer in het museum van de Stad
Brussel (waarbij een bezoekje aan de nieuwe GardeRobe van Manneken Pis verplichte kost is), het grafisch
jongerencollectief VIO brengt met video-animaties de oude bolides van Autoworld terug tot leven, dankzij
het Kunsthumaniora van Brussel waart een lang vergeten verleden weer even door de Coudenberg en in het
Parlemantarium wordt Be Poetic, een open mic slamcompetitie, georganiseerd.

Gidsen en gidsen in opleiding
In heel wat musea kunnen de bezoekers zich laten rondleiden door jongeren en studenten in opleiding. Het gaat
hierbij niet om rondleidingen in de klassieke zin van het woord, wel om persoonlijke en korte toelichtingen bij
zelfgekozen werken.

Afterparty
MNF wordt uitbundig afgesloten met een grote afterparty vanaf 23u in Bloody Louis (in de Louisagalerij). De lineup is een combinatie van bekende en opkomende dj’s: Nico Morano, DkA LIVE, Leesa, La Fine Equipe LIVE, Faisal,
R.O, Todiefor,…! En ook hier vind je de artistieke toets terug in de vorm van live painting, video mapping en
performances. In totaal zijn meer dan 30 muzikanten en artiesten betrokken bij de programmatie. De organisatie
van de afterparty is in handen van MacSwell, een Brusselse vzw die instaat voor de promotie van jonge artiesten en
ook zelf productiewerk op zich neemt.

Gratis pendelbussen MIVB

Speciale pendelbussen van MIVB rijden van 19u tot 1u tussen alle deelnemende musea en tot 1u30 naar de
afterparty. Een leger jong muzikaal talent begeleidt bezoekers tijdens hun busrit op een mix van folk, reggae, blues,
gipsy, funk, jazz of gewoon op verzoeknummers. Het gebruik van de bussen is volledig gratis voor alle tickethouders
met een bandje van MNF. Daarnaast biedt het ticket ook gratis toegang tot tram 92 tussen de haltes van het
Koningsplein en het station van Schaarbeek (die langs Botanique en Train World passeert), de Noctis nachtbussen
nemen je terug mee naar eender welke uithoek van Brussel.

Museum Night Fever-pass blijft geldig tot 31/3/2017!
Geen tijd gehad om dat ene museum te bezoeken of wil je je favoriete museum nog een keer rustig bezoeken? Dat
kan. De Museum Night Fever-pass geeft nog tot eind maart recht op één herhaalbezoek in één van de
deelnemende musea. Bijna alle musea doen mee aan de actie. De volledige lijst is terug te vinden op
www.museumnightfever.be.

PERSCONTACT
FR : Joy KEYMEULEN
Projectcoördinator
NL : Pieter VAN DER GHEYNST
Projectmedewerker
Brusselse Museumraad
Koningsgalerij 15 – 1000 Brussel
T: + 32(0)2-512.77.80 // joy@brusselsmuseums.be
www.museumnightfever.be, #MNF17, #BrusselsMuseums
Foto’s in HR: https://we.tl/oBG0RatIze (tot 24/02/2017)
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Praktisch / tickets:
MNF-pass = toegang tot 23 musea + pendelbussen van de MIVB + Noctis + heen-en-terug ticket MIVB Tram 92
tussen Koningsplein en station van Schaarbeek (Botanique + Train World)
Standaardpas: 11 € / 15 € (voorverkoop / dag zelf)
Combipas (inclusief afterparty): 18 € / 22 € (voorverkoop / dag zelf)
De voorverkoop start op 20/2/2017.
Passen beschikbaar online via www.museumnightfever.be + bij alle deelnemende musea, Fnac, visit.brussels en
PointCulture van de ULB. Kortingen: Artikel 27 en Paspartoe.

Infopunt avond zelf:
Info-BUS Koningsplein: zaterdag 11 maart, 1u-24u

Programmaflyer en info:
Programmaflyers beschikbaar bij de Brusselse Museumraad (02/512.77.80, info@brusselsmuseums.be), bij alle
deelnemende musea en in de infokantoren van visit.brussels. Het volledige programma is ook online raadpleegbaar
op www.museumnightfever.be.

Lijst 23 deelnemende musea:
Archeologische Site van de Coudenberg, ARGOS – Centre for Art and Media, art & marges museum, Autoworld,
BELvue Museum, Boghossian Stichting (Villa Empain), experience.brussels, BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten,
CENTRALE for Contemporary art, Choco-Story Brussels, CINEMATEK, Koninklijk Legermuseum, La Fonderie, Le
Botanique, MIMA – Millennium Iconoclast Museum of Art, Museum van Elsene, Museum van de Stad Brussel,
Museum voor Fantastische Kunst, Museum voor het Kostuum en de Kant, Museum voor Natuurwetenschappen,
Parlamentarium, Train World en WIELS.

Lijst partners programmatie:
1soir, ’56 Slapback, Académie Yantra, Amaranthus, Ancienne Belgique, ARTRA, Art-T, Asbl Opera Capture Club,
Benoit+Bo, Be Poetic, Capitain Cheesebeard, Circolito, Coiffure Karlo, Compania Caminante, Compagnie Artaban,
Compagnie Pagan Noz, Crazy Mwandishi, Destelheide, Donatien Tomandini, Ecole d’esthétique Lise Loriot, Ecole de
Théâtre Lassaad, Emilie Marchandise Photography, Epicerie Moderne, ERG – Ecole de recherche graphique, Eric
Kinny, FTRSND – Future Sound, Handless DJ, Haute Ecole Francisco Ferrer, Hélène Picard, Het Vrije Podium, Inraci,
Istudio, Jabo & Mr Orange, Jeudg en Muziek Brussel, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel, Kirsten Danst,
Koekelbergse Alliantie van Knutselaars, Kunsthumaniora Brussel, La Clinik du Dr. Poembak, Les Mybalés, LUCA
School of Arts, MacSwell, Out of the Box, Passe Muraille, Piano’s Maene, Real Trvth, Refugees got talent, Saint-Luc
(section stylisme), Shazzula, SGT. Kabuki, Stel-R, Spinaap, Swamp, Théâtre Lassaad, Vice Versa, Vio Project, VJ Coax,
Vk Concerts / De Vaartkapoen.
Museum Night Fever is een initiatief van de Brusselse Museumraad gesteund door:
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