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Brussels Museums Nocturnes 2018
13/09 > 06/12/2018

13 september is het weer zover, dan trappen we samen met 73 Brusselse musea het 18de seizoen van de Brussels Museums Nocturnes
af! Tot en met 6 december openen minimum 5 musea elke donderdagavond van 17u tot 22u hun deuren voor trouwe en nieuwe
enthousiaste bezoekers. Het programma in de musea is gevarieerd, waaronder: nieuwe expo’s, muziek, workshops, exclusieve
rondleidingen, en nog veel meer!
Wat maakt deze 18de editie zo bijzonder?
Dit jaar doet Brussels Museums extra inspanningen om de Nocturnes voor iedereen nog toegankelijker te maken. Hiervoor wordt
enerzijds de Nocturnes PASS gelanceerd, waarmee bezoekers aan een nog voordeliger tarief de musea kunnen bezoeken. Daarnaast
wordt het Nocturnesaanbod ook uitgebreid naar een kwetsbaar publiek, met specifieke kansentarieven.
Met de Nocturnes PASS krijgt de bezoeker voor € 8 (-26 jaar) of € 16 (standaard) toegang tot 5 Nocturnes, in plaats van het gebruikelijke
tarief van € 2 (-26 jaar) of € 4 per aparte Nocturne. De PASS kan gedurende het hele Nocturnes-seizoen gebruikt worden of tijdens
eenzelfde avond (de PASS is niet nominatief). De Nocturnes PASS is vanaf 1 september online verkrijgbaar via onze website
(www.brusselsmuseumsnocturnes.be) en bij 2 fysieke verkooppunten: visit.brussels (ook via hun website) en Muntpunt.

Dit jaar zijn we ook verheugd aan te kondigen dat houders van Article 27 een Nocturnes PASS voor € 1,25 kunnen aanschaffen. Houders
van een geldige Paspartoe kunnen de Nocturnes PASS voor € 2 kopen.

Nieuwe deelnemende musea
Ook dit jaar mogen we enkele nieuwe musea welkom heten binnen onze Nocturnes:
-

KANAL – Centre Pompidou

-

Gemeentelijk Museum van Molenbeek - MoMuse

-

Het vernieuwde Museum van de Nationale Bank van België

Op het programma:

13 weken lang kan je niet alleen genieten van tekst en uitleg (via geleide rondleidingen) bij vaste collecties en nieuwe expo’s, maar de
meeste musea voorzien ook een speciale programmatie tijdens hun nocturne. Laat je dit seizoen verrassen door het diverse programma
van Gipsyjazz tussen beren en dino’s (Museum voor Natuurwetenschappen), afterworks met Museum Mocktails (o.a. Museum van de
Nationale Bank), degustaties, snacks en andere food & drinks, paaldansperformance in een sixties tram (Trammuseum Brussel),
creatieve workshops van zeefdrukken (art et marge Museum) tot stoelen ontwerpen (ADAM – Brussels Design Museum) en nog zoveel
meer, en dit alles binnen het inspirerende kader van het museum.
Gratis vernissage op 13-09-2018
Dit jaar worden de Nocturnes officieel en feestelijk geopend met een gratis Vernissage in het Joods Museum van België
(Miniemenstraat 21) en het Egmontpaleis (Kleine Zavel 8) en een Museumdorp op de Grote Zavel in Brussel. Het Joods Museum zal
iedereen trakteren op Afro-Grooves en livemuziek terwijl je een laatste kans krijgt om de expo “Amy Winehouse. Een Familieportret” te
bezoeken en de expo “Le Chantier Poétique” van Stephan Goldrajch kan ontdekken. Het Egmontpaleis opent bij grote uitzondering
haar deuren voor het publiek en blikt terug op een vruchtbare samenwerking, tijdens de zomer van dit jaar, met het AfricaMuseum van
Tervuren. Ze gaan tijdens deze openingsavond verder met dit Afrikaanse thema. Tot slot wordt op de vernissage een tijdelijk
Museumdorp gebouwd op de Grote Zavel, waar de musea en Brussels Museums bezoekers en passanten informeren over het nieuwe
seizoen. Hier kan ook een drankje of een hapje van de foodtruck genuttigd worden én je krijgt de mogelijkheid om een Nocturnes PASS
aan te schaffen.
Enkele tijdelijke expo’s tijdens de Nocturnes
Hieronder een selectie van tijdelijke tentoonstellingen die bezocht kunnen worden tijdens de Nocturnes. (Voor de volledige kalender,
zie bijlage):
Amy Winehouse. Een Familieportret - Joods Museum van België
-

D’Ieteren & Patrick Van der Stricht “Greeting Cards” – D’Ieteren Gallery

-

Ernest et Célestine – Centre d’Art de Rouge-Cloître

-

Beyond Borders - Boghossianstichting / Villa Empain

-

RESISTANCE – Centrale for Contemporary Art

-

VELOMUSEUM.brussels – Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

-

Vleugels om te groeien - Kindermuseum

-

Inca Dress Code – Museum Kunst & Geschiedenis

-

Teddy & Beer – Museum voor Natuurwetenschappen

-

Back Side - Mode & Kant Museum

-

Grote Markt – Broodhuis (Museum van de Stad Brussel)

Meer

info

(vanaf

01.09.2018):

www.brusselsmuseumsnocturnes.be
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bij
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Museums

(02-512.77.80

of

info@brusselsmuseums.be).
De Brussels Museums Nocturnes zijn een initiatief van Brussels Museums (Brusselse Museumraad vzw).
TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE:
- De kalender en het nieuwe campagnebeeld van de Nocturnes 2018 vindt u in bijlage; mooie foto’s van vorige edities zijn te verkrijgen op eenvoudig
verzoek.
- Het gedetailleerde programma is terug te vinden op de website www.brusselsmuseumsnocturnes.be vanaf 01/09/2018.
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