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'Verrassend!'

Picturesque and 
thought-provoking 

– The Guardian

Beoordelingen Tripadvisor

'Het Middelheim is 
gewoonweg 

subliem'

'Je hoeft geen 
kunstliefhebber
te zijn om dit museum 

leuk te vinden'
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Tentoonstellingen en creaties __ p.4-7

Nieuws uit de collectie ________ p.8-11

Buiten de muren _____________ p.12-13

Activiteiten _________________ p.14-31

Praktische info ______________ p.33

A surprise that’s worth 
a trip to Antwerp 

– Cool Hunting

In het Middelheimmuseum ontdek je 100 
jaar moderne en hedendaagse beeld-
houwkunst in een groene parkomgeving, 
met werken van o.m. Auguste Rodin, 
Henry Moore, Rik Wouters, Panamarenko, 
Chris Burden, Erwin Wurm, Ai Weiwei, …

Het openluchtmuseum verwelkomt 
wandelaars en joggers, kunstliefhebbers, 
kunstkenners en iedereen die wil leren 
over, zich wil laten inspireren door, of 
gewoonweg wil genieten van moderne 
en hedendaagse beeldhouwkunst in een 
prachtig park.

Deze programmabrochure geeft een kort 
overzicht van wat het Middelheimmuseum 
in 2018 in petto heeft voor jong en oud, 
individueel of in groepsverband. Er is een 
aparte brochure voor het scholenaanbod.

Gedetailleerde info vind je terug op 
www.middelheimmuseum.be 

Welkom!
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TENTOONSTELLINGEN 
EN CREATIES
Jaarlijks nodigt het museum gerenom-
meerde of beloftevolle kunstenaars 
uit. Los van de witte muren van een 
museumzaal gaan zij in interactie met 
de eindeloze mogelijkheden van de 
parkruimte en de vaste collectie. Dit 
stimuleert hen vaak tot nieuw werk op 
maat van het Middelheimmuseum.
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EXPERIENCE TRAPS
Hedendaagse nalatenschap van de barokke landschapsarchitectuur 
Openingsweekend op 02-03.06 i.s.m. M HKA

In het kader van Antwerpen Barok 2018 vroeg het 
Middelheimmuseum internationaal gerenommeerde 
kunstenaars uit verschillende disciplines nieuw of 
bestaand werk te presenteren, geïnspireerd door de 
vernieuwende ideeën uit de barokke landschapsar-
chitectuur. Toen gaven motieven zoals de fontein, 
de folly, het doolhof, het tableau vivant,... een 
voorheen klassiek landschap een verrassend andere 
aanblik en lokten daardoor nieuwe ervaringen uit bij 
de bezoekers.

Experience Traps wordt een verzameling van zeer 
uiteenlopende werken op het raakvlak tussen 
architectuur, sculptuur, installatie en performance 
die gedurende de zomer van 2018 ingeplant worden 
in het Middelheimmuseum en op enkele locaties in 
de binnenstad.

Deelnemende kunstenaars: William Forsythe 
(USA, 1949), Rioyi Ikeda (Japan, 1966), Marvin 
Gaye Chetwynd (Verenigd Koninkrijk, 1973), 
Dennis Tyfus (België, 1979), Bertrand Lavier 
(Frankrijk, 1949), Monika Sosnowska (Polen, 
1972), Andra Ursuta (Roemenië, 1979), Ulla von 
Brandenburg (Duitsland, 1974), Gelitin (Oosten-
rijk, collectief sinds 1993), Bruce Nauman (USA, 
1941), Adrien Tirtiaux (België, 1980) en Recetas 
Urbanas (Spanje, collectief sinds 2003), ...

Bij de tentoonstelling: introfi lm • gratis bezoe-
kerstekst in NL/FR/ENG • publicatie in NL/ENG 
• cursus ‘Hedendaagse barok’ i.s.m. M HKA en 
Amarant (p.21) • workshops voor volwassenen ‘De 
ultieme barok’ i.s.m. MAS (p.21) • rondleidingen 
voor groepen (p.22) • workshops voor kinderen in de 
zomervakantie (p.26)

De tentoonstelling maakt deel uit van het culturele stadsfestival 
‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’.
www.antwerpenbarok2018.be

Met de steun van
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RECALL SCULPTURE
Beelden uit de collectie van het KMSKA
nog tot 18.03.18
Braempaviljoen
Recall Sculpture toont kleinsculpturen uit de jaren 
1950 tot 1970. De werken komen uit de collectie 
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA). Ze werden aangekocht uit de 
Biënnales die het Middelheimmuseum vanaf zijn 
ontstaan organiseerde. De veertigtal kleinsculpturen 
getuigen van de hernieuwde creatieve en artistieke 
vrijheid die de naoorlogse kunstenaar ontdekte. 

De werken van ondermeer Pietro Consagra (1920-
2005), Arnoldo Pomodoro (1926), Francesco 
Somaini (1926-2005), Elisabeth Schaar (1908-
1975), Bernhard Heiliger (1915-1995) en Marino 
Marini (1901-1980) komen in het Middelheim-
museum dan ook perfect tot hun recht. En op een 
manier komen ze er ook voor even weer thuis.

In samenwerking met het KMSKA

YOUNG ARTISTS PRIZE
Creatiewedstrijd voor jonge kunstenaars

Voor de tweede maal organiseert de vriendenvereni-
ging van het Middelheimmuseum, de Middelheim 
Promotors, een creatiewedstrijd voor kunst in 
openlucht. Daarmee wenst zij het jonge talent dat in 
België een kunstopleiding kreeg te ondersteunen en 
de creatie van werk in openlucht te bevorderen.

Deelnemers konden tot 1 december 2017 een 
voorstel indienen voor een creatie. Na de selectie 
mogen drie laureaten hun werk realiseren binnen 
een tijdspanne van 5 maanden. Op 23 juni wordt de 
winnaar bekend gemaakt.

www.middelheimpromotors.be

Een organsatie van de Middelheim Promotors

Met de steun van

'Voorbeeldig 

en oogstrelend'

- De Standaard
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DENNIS TYFUS 
My Niece’s Pierced Knees
27.10.18 - 17.03.19 
Openingsfeest op 27.10
Voor My Niece’s Pierced Knees, de eerste museale 
solotentoonstelling van Dennis Tyfus (België, 
1979), onderzoekt de kunstenaar in hoeverre het 
epibreren over algemene verbouwingen kan leiden 
tot vertroebeling. Hierbij wordt de toeschouwer 
omgeleid, en uiteindelijk ook weer de laan 
uitgestuurd met lege handen. 
Bij de tentoonstelling: introfi lm • gratis bezoekerstekst 
in NL/FR/ENG • rondleidingen voor groepen (zie p.22) 
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NIEUWS UIT DE COLLECTIE
De collectie beeldhouwwerken van het 
Middelheimmuseum telt zowat 500 stuks, waarvan er 
ongeveer de helft in het museumpark zijn opgesteld. 
Onder statige bomen, langs brede wandelpaden en 
op uitnodigende grasvelden ontmoet de bezoeker 

grote namen als Auguste Rodin, Rik Wouters, Henry 
Moore, Carl Andre, Panamarenko, Franz West, Dan 
Graham, Erwin Wurm, Andrea Zittel, Roman Signer, 
Richard Deacon en vele anderen.
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NIEUWE WERKEN  
IN DE COLLECTIE 

De vaste collectie breidt nog steeds uit. Werken 
krijgen een plaats in de collectie door aankoop, 
schenking of als bruikleen.

Enkele recente nieuwe aanwinsten:
 ° Roman Signer, Projet pour un jardin, 2016 - schenking
 ° Richard Deacon, Never Mind, 1993–2017 - aankoop
 ° Charlotte Posenenske, Vierkantrohre Serie D  
(1967-2004) - langdurig bruikleen

 ° Richard Deacon, Small Mind (maquette),  
1992 - schenking

 ° Luc Deleu, Rood Blauwe Barricade (maquette),  
2017 - aankoop

ONDERHOUD, HERSTELLINGEN  
EN RESTAURATIES
 
Naast de creatie van werken voor openlucht vraagt 
ook het conserveren van een erfgoedcollectie in 
openlucht een zeer specifieke aandacht en aanpak. 
Naast (dagelijkse) controles, het onderhoud en kleine 
herstellingen zijn er jaarlijks en op langere termijn 
ook grotere restauraties van kunstwerken. 

Het Middelheimmuseum probeert zijn publiek zoveel 
mogelijk te betrekken bij het behoud en beheer van 
de kunstwerken (bv. onderhoud van beelden door 
vrijwilligers) en in te lichten over schade die de 
collectie kan oplopen door o.a. het aanraken van of 
het klimmen op kunstwerken.
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In 2000 werd in het Middelheimmuseum een werk-
plaats en depot voor kunstwerken gebouwd naar een 
ontwerp van Stéphane Beel. Anno 2018 gaat het mu-
seum dit gesloten paviljoen herinrichten als kijkdepot 
en tentoonstellingsruimte met bezoekersfaciliteiten. 

Het wil hiermee zijn vaste collectiestukken, die nu 
in depot zitten, uit de verborgenheid halen. Het gaat 
om werken die te kostbaar zijn of te fragiel voor gure 
buitencondities, gaande van beeldhouwwerken tot 
tekeningen, prenten, medailles, foto's enzovoort. 
Bovendien beschikt het museum dan voor het eerst 
over een ruimte om belangrijke en kwetsbare werken 
uit andere collecties te tonen of reizende tentoonstel-
lingen te ontvangen. 
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KUNST IN DE PUBLIEKE RUIMTE
De publieke ruimte, dat is een gedeelde ruimte en 
het (werk)terrein van verschillende betrokkenen. Het 
Middelheimmuseum treedt op als adviseur, conser-
vator, curator en bemiddelaar voor de integratie van 
kunstwerken in de openbare ruimte. 

Het is ook verantwoordelijk voor het behoud en 
beheer van de beelden in die publieke ruimte, door 
het aansturen van een poetsploeg. Heb je zelf 
een vuil beeld gezien in Antwerpen? Laat het 
ons weten op 03 288 33 60 of via 
middelheimmuseum@stad.antwerpen.be

DE SOKKEL 
Leo Copers
24.03 – 27.10.2018
Stadspark Antwerpen
In het stadspark van Antwerpen staat een lege 19de 
eeuwse sokkel. Jaarlijks vraagt het Middelheimmu-
seum aan een (inter)nationale kunstenaar om deze 
sokkel een actuele invulling te geven. Met deze 
interventies wordt de rol van kunst in de openbare 
ruimte in vraag gesteld. 

Dit jaar wordt de vraag gesteld aan Leo Copers 
(België, 1947). Zijn werk is zeer divers en veelzijdig. 
Hij gaat even vertrouwd om met schilder- en beeld-
houwkunst, als met objectinstallaties en performan-
cekunst. 

Deze presentatie past in een reeks van projecten die 
georganiseerd worden door oa. M HKA en MSK Gent 
ter ere van de 70e verjaardag van de kunstenaar. 

MIDDELHEIMMUSEUM BUITEN DE MUREN

In samenwerking met Wijkvereniging Klein Antwerpen

Doe ook de stadswandeling ‘Kunst 
in de stad’ met de Antwerp Museum App. 

Deze gratis app is de ideale gids tijdens uw 
bezoek aan de Antwerpse musea en de stad. 
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Stedelijk
Onderwijs

Cultureel
Ontmoeting
Centrum
Nova

In samenwerking met

KINDEREN VAN HET KIEL 
PROEVEN VAN BAROK
Een kunsteducatief project voor kinderen met 
minder kansen
I.h.k.v. Antwerpen Barok 2018
Niet iedereen is vertrouwd met beeldende kunst. 
Soms lijkt de ingang van een museum een hoge 
drempel, zelfs de ingang van een museumpark. 
Samen met het jeugdatelier van DKO Hoboken en 
het Ontmoetingscentrum NOVA proberen we deze 
drempel enigszins te overbruggen. Twee klassen van 
15 kinderen gaan aan de slag in de Nova en in de 
tentoonstelling Experience Traps (p.5) en maken één 
groot kunstwerk dat feestelijk wordt ingehuldigd. 

Zo leren de kinderen én het museum elkaar beter 
kennen en wordt een tentoonstelling hedendaagse 
kunst een vertrouwde omgeving. 

EXPO 2018
Participatietraject
I.h.k.v. Antwerpen Barok 2018

EXPO 2018 is een vernieuwend participatietraject 
van het district Antwerpen rond kunst in de publieke 
ruimte. In 2018 krijgen 5 wijken met postcode 2018 
een kunstwerk. De kunstenaars werden geselecteerd 
door de bewoners van de verschillende wijken na 
sterk inhoudelijke debatten begeleid door experten, 
waaronder het Middelheimmuseum. De geselecteerde 
kunstenaars zijn: Nick Hullegie voor Zurenborg, 
Bram Van Meervelde voor Klein Antwerpen & 
Harmonie, Gerard Herman voor Haringrode & Groen 
Kwartier, Mark Požlep voor Brederode. 

De nieuwe kunstwerken zullen in 2018 feestelijk aan 
het publiek worden voorgesteld.

In samenwerking met

Kunstpartners: AIR, BRDG, Cel Crabeels, Deviations, 
LLS 327, De Veerman, NDVR en Studio Start

District
Antwerpen
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Plan je een bezoek alleen, 
met de familie of 
in groepsverband? 

Het Middelheimmuseum biedt je een 
waaier aan mogelijkheden en activiteiten, 
voor elke leeftijd en interesse. 
Raadpleeg onze kalender online via 
www.middelheimmuseum.be/kalender
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Individueel

Tentoonstelling: Openingsfeest i.h.k.v. 
Antwerpen Barok 2018

Gratis  
(behalve drank en eten)

p.5 en 
p. 7

Tentoonstelling: bezoekerstekst  
en introfilm Gratis p.5 en 

p. 7

Tentoonstelling: Cursus ‘Hedendaagse 
barok’ i.h.k.v. Antwerpen Barok 2018

Betalend, te reserveren, 
op vaste tijdstippen en op  
verschilende locaties

p.21

Tentoonstelling: Workshop ‘De ultieme 
barok’ i.h.k.v. Antwerpen Barok 2018

Betalend, te reserveren, 
op vaste tijdstippen en op  
verschilende locaties

p.21

Middelheim App Gratis p.18

Grondplan Gratis p.29

Museumwandeling Gratis,  
op vaste tijdstippen p.20

Rondleiding ‘Beeldig Lopen’ Gratis,  
op vaste tijdstippen p.19

Ziëna educatief kunstenproject Gratis,  
op vaste tijdstippen p.20

Infosessies bijen Betalend, te reserveren, 
op vaste tijdstippen p.31

Spechtenwandeling Gratis, te reserveren,  
op vaste tijdstippen p.30

Voorjaarsplantenwandeling Gratis, te reserveren,  
op vaste tijdstippen p.30

Rondleiding voor mensen  
met dementie en hun mantelzorgers

Gratis,  
op vaste tijdstippen p.23

Groepen

Themarondleidingen Betalend, te reserveren p.22

Rondleiding in de tentoonstelling Betalend, te reserveren p.22

Creatief atelier Betalend, te reserveren p.22

Rondleiding ‘Natuur en Kunst’ Betalend, te reserveren p.30

Themarondleidingen voor mensen  
met dementie uit woonzorgcentra Betalend, te reserveren p.23

VO
LW

AS
SE

N
EN

OVERZICHT ACTIVITEITEN
 Op eigen houtje  Met gids/begeleiding
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Middelheim App:  
'Radio Woordenwoud' Gratis p.18

Muzzzé, een museumspel  
in een koffertje Gratis p.25

Tentoonstelling: Openingsfeest Gratis  
(behalve drank en eten)

p.5 
en 7

Museumwandeling Gratis,  
op vaste tijdstippen p.20

Rondleiding 'NATUURlijk Kunst'  
i.h.k.v. Krokuskriebels 2018

Gratis, te reserveren,  
op vaste tijdstippen p.29

Muzzzé actieve themarondleiding met 
creatief atelier Betalend, te reserveren p.25

Individueel
Vakantieateliers Betalend, te reserveren, 

op vaste tijdstippen p.26

Museumtocht (weekkamp)
Betalend, te reserveren, 
op vaste tijdstippen en op 
verschillende locaties

p.25

In groepsverband, 
buitenschools

Rondleiding 'Beeldig Lopen' Betalend, te reserveren p.19

Individueel Middelheim App:  
'Sculpturized! Mix your media' Gratis p.18

In groepsverband, 
buitenschools

Rondleiding 'Beeldig Lopen' Betalend, te reserveren p.19

GE
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N
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RESERVERINGEN
3 weken op voorhand, via onderstaande punten (tenzij anders aangegeven in de brochure)

Rondleidingen voor groepen (volwassenen, jongeren, kinderen)
Visit Antwerpen
03 232 01 03
tickets@visitantwerpen.be

Individueel aanbod voor volwassenen, jongeren, kinderen
Info Cultuur
03 338 95 85
balie@infocultuur.be
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DE MIDDELHEIM APP
VOLW/IND • GEZINNEN • JONGEREN/IND

Met de Middelheim App krijg je meer informatie over 
60 belangrijke werken in de collectie. Foto’s en films 
over de opbouw van werken, kunstenaars aan het 
woord, informatie over behoud en conservatie van 
de beelden, audioverhalen van Vlaamse jeugdau-
teurs, bekende Vlamingen over hun lievelingsbeeld, 
jongereninterpretaties, archiefbeelden van tijdelijke 
tentoonstellingen, info over de geschiedenis van het 
museum sinds 1950… 

Ofwel zap je van beeld naar beeld, ofwel volg je de 
kaart met gps, ofwel kies je een thematische route.

Gezinnen met kinderen kunnen de route Radio 
Woordenwoud volgen, met verhalen over helden 
& pechvogels, voor grote en kleine kinderen. 11 

jeugdauteurs schreven een verhaal speciaal bij een 
werk uit onze collectie. Laat je meenemen door 
Dimitri Leue, Anne Provoost, Joke Van Leeuwen, …

Speciaal voor jongeren is er de route Sculpturized! 
Mix your media - een herinterpretatie door jong 
talent. Bij een aantal kunstwerken uit het museum 
maakten jongeren video’s, foto’s, grafische ontwerpen 
en muziek. 

Je ontdekt het allemaal in de Middelheim App.

Voor Android en iOS / gratis te downloaden via de 
App Store of via Google Play / beschikbaar in het 
Nederl ands en het Engels, vanaf maart ook in het 
Frans / gratis wifi in het museumpark via het netwerk 
Antwerp Free Wi-Fi, inloggen met e-mailadres en 
paswoord
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BEELDIG LOPEN
VOLW/IND/GROEP • KINDEREN/GROEP • JONGEREN/GROEP

Ontdek al lopend de kunstwerken en de prachtige 
omgeving van het museum. 

Op eigen houtje: download de route van onze web-
site of raadpleeg de plattegrondskast aan ingang van 
Hortifl ora/Nachtegalenpark waar het parcours start. 

Groepen: Beeldig Lopen rondleiding: 
Volwassenen: €75 voor twee uur / 15 pers. per gids / 
max. 4 gidsen 
Kinderen en jongeren (bv. jeugdver eniging): €85 voor 
twee uur / 12 kinderen per gids / 15 jongeren per 
gids / max. 4 gidsen 

Aansluitend kan een groep een creatief atelier 
boeken (p.20) 

Reserveren via Visit Antwerpen (zie p.17)

Volwassenen individueel: rondleiding onder bege-
leiding van een (fi etsende) museumgids op zondag-
ochtend. Elke rondleiding heeft een andere insteek. 
De route is 3.6 km en er zijn 6 tussenstops voorzien. 

06.05: Van poly's en andere esters • 13.05: Van hoog 
en laag • 20.05: Tussen hemel en hel • 27.05: Vragen 
staat vrij • 03.06: Over grenzen heen kijken • 01.07: 
Van azuurblauw tot zalmroze • 05.08: Van exotisch 
en streekgebonden • 02.09: Van minimale wiskunde 
en maximale wetenschap • 07.10: Te land, ter zee en 
in de lucht • 14.10: Over mensen en beesten • 21.10: 
Vragen staat vrij

gratis, zonder reservering / telkens van 10 - 11 uur 
/ samenkomen aan het onthaal-museumshop in het 
Kasteel / er zijn lockers in het kasteel / reserveren via 
Sportantenne Antwerpen: sportantenne.antwerpen@ 
stad.antwerpen.be - 03 338 35 18

In samenwerking met Sportantenne Antwerpen

District
Antwerpen
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MUSEUMWANDELING MET GIDS
VOLW/IND • GEZINNEN MET KINDEREN (6-12 jaar)

Op donderdagavond (van mei tot augustus: 3de 
donderdag van de maand) staat er een gids klaar voor 
volwassenen: 

do 17.05, 21.06, 19.07 en 16.08, 18 - 20 uur

Op zondagnamiddag (elke 2de zondag van de maand) 
staan er twee gidsen voor je klaar: 
Eentje voor volwassenen en eentje voor gezinnen 
met kinderen van 6-12 jaar. 

zo 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 13.05, 10.06, 08.07, 
12.08, 09.09, 14.10, 11.11 en 09.12, 14 - 16 uur

Gratis, zonder reserveren / samenkomen aan het 
kasteel

ZIËNA KUNSTENCINEMA
Kunst in context
VOLW/IND

De Academies Berchem, Merksem, Wilrijk en Hoboken 
(DKO), Cultuurcentrum (CC) De Kern Wilrijk en het 
Middelheimmuseum stellen een kunstenprogramma 
voor met linken naar literatuur, muziek, theater, fi lm 
en beeldende kunst. Met kunstencafés in de DKO’s, 
fi lmvertoningen in CC De Kern en rondleidingen in het 
Middelheimmuseum.

Het volledige programma vind je op onze website.

In het Middelheimmuseum:
 ° Wandeling i.h.k.v. het thema Kunst & Functie: 
architectuur op zo 29.04, 14 - 15.30 uur

 ° Lezing i.h.k.v. Antwerpen Barok 2018:
Experience Traps op vr 22.06, 19 - 20 uur 

 ° Literaire wandeling i.h.k.v. Antwerpen Barok 2018: 
Experience Traps op vr 22.06, 20.30 - 22 uur

Gratis, zonder reserveren / samenkomen aan het kasteel

In samenwerking met

Stedelijk
Onderwijs

Cultuur
Centrum
De Kern
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DE ULTIEME BAROK
Zomerworkshop 
i.h.k.v. Antwerpen Barok 2018 
VOLW/IND

Kunststromingen - zoals barok - zijn als golven in de 
menselijke geest. Is barok een manier van denken? Is 
barok een levensstijl? 

Vanuit de tentoonstellingen Experience Traps in 
het Middelheimmuseum en Michaëlina in het MAS 
gaan we op zoek naar wat barok voor ieder van ons 
betekent. Tijdens de workshop bezinnen we ons over 
het volgende: Wat doet kunst met jou? In het MAS 
gaan we op zoek naar de oorspronkelijke betekenis 
van barok. In het Middelheimmuseum gaan we op 
zoek naar een eerder persoonlijke invulling.

De workshop bestaat uit twee halve dagen:
 ° op 17.08 van 13-17 uur in het MAS
 ° op 18.08 van 13-17 uur in het Middelheimmuseum

€40 per persoon voor de twee halve dagen / reserve-
ren via Info Cultuur (zie p.17)

HEDENDAAGSE KUNST EN BAROK
Cursus 
i.h.k.v. Antwerpen Barok 2018 
VOLW/IND

Ontdek welke verbindingen er zijn tussen de 17de 
eeuwse barok en nieuwe meesters uit de hedendaagse 
kunst. De grote theatraliteit, de spanning tussen de 
natuur en het artifi ciële, de weelderige naakten, de 
dynamische onstuimigheid, de overweldigende emoties: 
het zijn elementen die ook in de hedendaagse kunst 
opduiken, maar dan in een heel andere vormentaal.
 
Je kan kiezen waar je de cursus volgt:
 ° Berchem (zaal Stanislas, Grote Steenweg 75): 
donderdag 21.06, 19.30 – 22 uur

 ° Gent (Zebrastraat 34):
maandag 25.06, 14 – 16.30 uur

€ 12,50 • € 11 (leden) / reserveren via www.amarant.be

In samenwerking met M HKA en Amarant
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RONDLEIDINGEN
VOLW/GROEP

Maak je bezoek aan het museum nog interessanter 
en laat je leiden door een museumgids doorheen 
de vaste collectie. Je kan kiezen uit de volgende 
themarondleidingen: Kennismaking met het 
Middelheimmuseum • Architecturale sculpturen • 
Mythologie en oudheid • Belgische beeldhouwkunst • 
Beeldig lopen (zie p.19)

Wanneer er tentoonstellingen (p.5-7) lopen, kan je 
enkel rondleidingen in de tentoonstelling boeken.

€75 voor een rondleiding van twee uur / 15 pers. per 
gids / max. 4 gidsen tegelijk / reserveren via Visit 
Antwerpen (zie p.17)

Rondleidingen in de expo Experience Traps (p.5)
kunnen enkel online geboekt worden. Raadpleeg 
www.antwerpbarok2018.be.

CREATIEF ATELIER

Na het zien van al die kunstwerken kunnen je handen 
jeuken om zelf je ideeën vorm te geven. In het atelier 
kan je zelf aan de slag en maak je een werkstuk met 
klei, hout, mergelsteen, enz. 

€85 voor een atelier van twee uur / 15 pers. per 
gids / max. 3 gidsen tegelijk/ reserveren via Visit 
Antwerpen (zie p. 17)

Het museum organiseert ook rondleidingen 
en creatieve ateliers voor volwassenen 
met een verstandelijke of visuele 
handicap. 

Je kan onze rondleidingen en creatieve 
ateliers ook aanvragen in eenvoudig Neder-
lands (bijvoorbeeld voor NT2 onderwijs).
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RONDLEIDINGEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE
Meet me @ Middelheimmuseum
VOLW/IND/GROEP

Mensen met dementie en hun mantelzorgers heb-
ben niet altijd de kans om naar buiten te komen en 
samen te genieten. In een ontspannen sfeer samen 
kunst beleven in de openheid van een museumpark 
heeft een fantastische invloed op de relatie tussen 
de dementerende persoon en de mantelzorger. Het 
wordt een wonderlijke ervaring - weg van de dagda-
gelijkse thuiszorg! 

Deze rondleidingen vinden plaats elke 3de zondag 
van de maand, tussen april en oktober: 
zo 15.04, 20.05, 17.06, 15.07, 19.08, 16.09, 21.10, 
14 - 15.30 uur.

Gratis, zonder reservering / samenkomen aan de 
hoofdingang van het museum

Het museum organiseert ook rondleidingen voor 
groepen uit Woonzorgcentra (WZC) met mensen 
met dementie. 

Je kan kiezen uit de volgende thema’s: 
 ° De zienswijze van de kunstenaar en de mening van  
de toeschouwer

 ° Tussen hemel en aarde
 ° Beeldenmakers
 ° Macht en Onmacht
 ° Beweging te Land, ter Zee en in de Lucht

85€ voor een rondleiding van 1u30 en 30 min 
napraten in het museum café / te boeken tussen 
april en oktober / max. 15 pers. / reserveren via Visit 
Antwerpen (zie p.17)
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In het Middelheimmuseum leven kinderen zich uit 
en ervaren ze kunst op een actieve manier
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MUZZZÉ
Een museumspel in een koffertje
GEZINNEN MET KINDEREN (6-12 jaar)

Ontdek het Middelheimmuseum op eigen houtje 
met de Muzzzé-koffertjes. Met een verhaal en kijk, 
zoek- en doe-opdrachten, materialen en andere infor-
matie leer je over de kunstwerken in het beeldenpark. 
Je kiest één koffertje uit tien thematische koffers: 
beweging, beeldengroep, menselijke figuur, huid, 
kleur, beeldteken, leegte, omgeving, architecturaal, 
abstract. Elk koffertje gaat over vijf kunstwerken uit 
de collectie.

Gratis, zonder reserveren / de koffertjes hangen aan 
een boom in de hal van het kasteel

Muzzzé kan ook geboekt worden als rondleiding, 
met aansluitend een creatief atelier:

€85 voor twee uur / 12 deelnemers per gids / max. 3 
gidsen tegelijk / reserveren via Visit Antwerpen (p.17) 

MUSEUMTOCHT
Een weekkamp in Antwerpse musea
KINDEREN/IND (9-11 jaar)

Je gaat op een creatieve en inspirerende ontdek-
kingsreis naar verschillende musea in Antwerpen: 
van het Middelheim tot het M HKA, het Rubenshuis 
tot Museum Mayer van den Bergh en Museum 
Plantin-Moretus. Daarbij ga je ook met je handen aan 
de slag. Op het einde van de week ben je een echte 
kunstkenner!

De museumtocht vindt plaats van 9 tot en met 13 juli. 

€135 / max. 12 deelnemers (het kamp gaat door bij 
50% bezetting) / Gekkoo voorziet vooropvang (van 
8 - 9.30 uur) en naopvang (van 16 - 18.00 uur). De 
begeleiding in de musea gebeurt door museumgidsen 
en Gekkoo animatoren / reserveren via Kindervreugd, 
nele@gekkoo.be, 03 233 64 90, www.gekkoo.be

In samenwerking met Gekkoo
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VAKANTIEATELIERS
 
In de schoolvakanties organiseert het Middelheimmuseum vakantieateliers voor jonge creatievelingen.

WORD BEELDHOUWER VOOR 1 DAG 
6 - 9 jaar, 1 dag 

Kap je graag in steen? Eerst ga je in het museumpark 
op zoek naar een abstract beeld en daarna maak je 
zelf in het atelier een verrassend beeld uit een blok 
mergelsteen met hamer, beitel, rasp en zaag.

PALAZZO - EEN PALEIS VAN DE VERBEELDING
10 - 13 jaar, 2 dagen
I.h.k.v. Experience Traps (p.5)

Enkele grote architecturale werken in het park 
worden voor even een ‘paleis van nu’. We gaan 
op zoek hoe we zelf spannend werk voor deze plek 
kunnen maken, zoals ook kunstenaars vroeger werk in 
opdracht maakten. We maken onze werken in mixed 
media, plaaster en kleur en tonen ze in het heden-
daagse architecturale werk in het park.

ZICHTBAAR - ONZICHTBAAR?
9 - 12 jaar, 1 dag

Net zoals dieren en planten in de natuur zijn sommige 
beelden in het park ofwel heel aanwezig ofwel niet 
opvallend. We inspireren ons op de kleuren, patronen, 
texturen van wat in de natuur leeft en gaan experi-
menteren met kleur, papiersoorten, lijm, glitter… Zo 
krijgen onze werkjes-in-wording verschillende types 
‘huid’ en ontvouwen zich fantasievolle figuren. 

KIJK EENS HIER, WAT EEN RAAR DIER 
8 - 12 jaar, 1 dag

Kijk nou hier… wat is dit toch voor een raar dier. Het 
Middelheimpark staat vol met vreemde en mooie we-
zens uit de dierenwereld. Ga je mee op safari in onze 
“dierentuin”? In het atelier gaan we zelf een bijzonder 
dier maken met verschillende materialen en gips. 

LEONARDO’S LAB 
8 - 12 jaar, 2 dagen

Net zoals kunstenaar en “uomo universale” Leonardo 
da Vinci gaan we in ons laboratorium aan de slag om 
zelf een unieke, wonderlijke machine uit te vinden. 
We laten ons inspireren door werken van o.a. Camiel 
Van Breedam en Johan Muyle. Alles wat draait, 
plooit, vliegt en rolt gebruiken we. Schuilt er ook in 
jou een kleine Leonardo?

EEN FOLLY, WAT IS DAT EIGENLIJK?
8 - 12 jaar, 1 dag
I.h.k.v. Experience Traps (p.5)

Deze zomer kom je in het park op plekken waar echt 
misschien niet echt is. Waar een huis misschien he-
lemaal geen huis is. Laat je verrassen door rare, dolle 
dwaze gebouwen die we tegenkomen in het park. Wil 
je zelf ook eens zo’n vreemd bouwwerk maken? Kan 
jij met jouw bouwwerk iedereen voor de gek houden? 
Maak je eigen ontwerp voor een folly! 

ER WAS EENS… 
7 - 12 jaar, 1 dag

Er was eens ….. een wandeling langs sprookjesach-
tige beelden in het park. Ken jij het verhaal van de 
heks en de tovenaar? Een paard wat kan vliegen en 
een grote vriendelijke reuzen mevrouw? Ontdek de 
betoverende wereld van het Middelheimpark. In het 
atelier maken we ons eigen sprookjesverhaal met 
figuren die we gezien hebben in het park.
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Word beeldhouwer voor 1 dag di 13.02 vr 13.04 wo 4.07 di 21.08 vr 02.11

Palazzo - een paleis van de verbeelding di 03.04
en wo 
04.04

do 12.07
en vr 
13.07

Zichtbaar - onzichtbaar vr 06.04 vr 06.07 vr 02.11

Kijk eens hier, wat een raar dier di 03.07

Leonardo's lab di 10.04 
en wo 
11.04

Een folly, wat is dat eigenlijk? vr 06.07 do 23.08

Er was eens... di 14.08 di 30.10

€ 20 per dag van 10 tot 16uur / max 12 deelnemers / start in het kasteel aan infobalie / drankje en lunchpakket 
zelf mee te brengen / reserveren via Info Cultuur, balie@infocultuur.be, 03 338 95 85

Je kan de kostprijs van de ateliers inbrengen als vermindering van het belastbare inkomen (max €11,20/dag per 
kind jonger dan 12 jaar, inschrijvingsbewijs dient hiervoor als betalingsbewijs). 

Ook de andere stedelijk musea in Antwerpen organiseren vakantieateliers. 
Neem een kijkje op www.vakantieateliers.be.
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Het Middelheimmuseum is een groen museum. 
Dat mag je letterlijk nemen: onze museumzalen 
bestaan uit beschermde parklandschappen, met 
vaak eeuwenoude bomen. Dat beschermde groen 
(en de bijhorende fauna) koesteren en beschermen 
beschouwt het Middelheummuseum ook als zijn 
opdracht, naast zijn verantwoordelijkheid voor 
erfgoed, kunst en kunstenaars.
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HET GRONDPLAN
Op eigen houtje het museumpark verkennen

VOLW/IND
Neem een handig grondplan mee met de belang-
rijkste beelden uit onze collectie en de meest 
opmerkelijke bomen in het museumpark zoals de 
doodsbeenderenboom, de slangenboom, de Perzische 
ijzerhoutboom, de Himalayaceder, de rode pavia,....

gratis / te verkrijgen in het museum aan het onthaal 
of in de plattegrondkasten / te downloaden van onze 
website / raadpleeg ook www.bomenwijzer.be

NATUURLIJK KUNST
Rondleiding rond natuur en kunst
I.h.k.v. Krokuskriebels 2018

GEZINNEN MET KINDEREN (6-12 jaar)
Ga je mee op zoek naar de 'getrouwde' bomen? Maak 
je een defi lé op een catwalk tussen de lindebomen? 
En kunnen bomen praten?

Niet alleen kunst speelt een grote rol in dit museum, 
ook natuur is hier te bewonderen. Tijdens deze 
rondleiding kom je meer te weten over de bomen en 
planten in het museumpark en de rol die ze spelen bij 
de kunstwerken die we onderweg zien. 

do 15.02 van 11 - 13 uur 
vr 16.02 van 14 - 16 uur 
zo 18.02 van 11 - 13 uur

Leden Gezinsbond op vertoon van lidkaart: gratis voor 
-12j; €1 voor +12j / niet-leden: €1 voor -12j; €2 voor 
+12j / max. 12 deelnemers / inschrijven kan tot 07.02 
via Bard.Neeus@stad.antwerpen.be

www.krokuskriebels.be
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SPECHTEN EN VOORJAARSPLANTEN
Wandelingen

VOLW/IND
Spechtenwandeling 
Ga mee op zoek naar de grote bonte specht, met 
wat geluk hoor je ook de lachende roep van de 
groene specht. Natuurgidsen van ARDEA begelei-
den deze wandeling.
za 10.03 van 10-12 uur / 2 gidsen, max. 25 
deelnemers per gids / gratis, reserveren via 
ria.thys@telenet.be of 0476 33 79 36 / samen-
komen in kasteel aan onthaal 

Voorjaarsplantenwandeling 
Sneeuwklokjes, bosanemonen, narcissen. De lente 
komt eraan, kom mee genieten van bloeiende 
voorjaarsplanten in het museumpark. Natuurgidsen 
van Natuurpunt Hobokense Polder begeleiden deze 
wandeling. 
zo 22.04 van 14 – 16 uur / gratis, reserveren via 
ria.thys@telenet.be of 0476 33 79 36 / samen-
komen in kasteel aan onthaal 

Voor het Natuurpunt aanbod tijdens de zomer en 
het najaar: raadpleeg onze website

NATUUR EN KUNST
Rondleiding

VOLW/GROEP
Tijdens deze rondleiding kom je meer te weten over 
bomen en planten. In de natuur verandert alles 
constant. Een rondleiding verschilt van seizoen tot 
seizoen, en is steeds even boeiend.

Reserveren via het Middelheimmuseum: 03 288 33 60

In samenwerking met Natuurpunt

Ontdek ook 

de Natuurpunt 

producten 

in onze 

museumshop!
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BIJEN IN HET MIDDELHEIMMUSEUM
Infosessies

VOLW/IND • GEZINNEN MET KINDEREN (VANAF 6 JAAR)
In het museumpark staan vijf bijenkasten. We werken 
hiervoor samen met een imker. Bijen, in combinatie 
met een aangepast landschapsbeheer, hebben een 
positieve invloed op de biodiversiteit van het muse-
umlandschap. 

De bijen produceren zo’n driehonderd potjes honing, 
die we in de museumshop verkopen. Wil je weten 
hoe bijen honing maken? Wat darren zijn? En hoe 
een koningin eruit ziet? Kom dan naar een van onze 
infosessies. Tijdens zo’n sessie krijg je uitleg van de 
imker en kan je een kijkje nemen (in een imkerpak) in
de bijenkasten. 

Deze infosessies vinden plaats op: 

za 28.04: 13 - 14 uur of 14.30 - 15.30 uur
za 12.05: 13 - 14 uur of 14.30 - 15.30 uur
za 30.06: 11.30 - 12.30 uur, 13 - 14 uur of 14u30 - 15.30 uur
za 21.07: 11.30 - 12.30 uur, 13 - 14 uur of 14u30 - 15.30 uur 
za 25.08: 13 - 14 uur of 14.30 - 15.30 uur

€8 per persoon / max. 8 deelnemers per sessie / 
sessies kunnen last minute gecanceld worden bij 
slecht weer / reservering via Imkerij De Groene Weg: 
joris@antheunissens.be, 0474 63 27 02

In samenwerking met Imkerij De Groene Weg
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MIKA MUSEUMCAFÉ
Originele broodjes, lekkere warme 
gerechten, wintersalades, verse 
soep, gebak en een prachtig (zomer)
terras! Het MIKA is ook te reserve-
ren voor uw event. 
info@mi-ka.be - www.mi-ka.be

MUSEUMSHOP
Wil je graag een aandenken aan je 
bezoek, of iemand verrassen met 
een leuk cadeau? 

In onze museumshop vind je 
kunstpublicaties, wenskaarten 
en leuke gadgets. Kom eens langs!
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MIDDELHEIMMUSEUM
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen
03 288 33 60
middelheimmuseum@stad.antwerpen.be
www.middelheimmuseum.be
Dienst publiekswerking
03 288 33 79
Greet Stappaerts
Bard Neeus
greet.stappaerts@stad.antwerpen.be
bard.neeus@stad.antwerpen.be

OPENINGSUREN
Oktober tot maart:10 - 17 uur,
April en september: 10 - 19 uur,
Mei en augustus: 10 - 20 uur,
Juni en juli: 10 - 21 uur.
Bezoekers worden tot een half uur voor sluitingstijd
toegelaten. Wij vragen om het park tijdig te verlaten: 
de poorten sluiten stipt!

Sluitingsdagen
1/01, 1/05, Hemelvaartsdag, 1/11, 25/12.
Maandag (wel open op Paasmaandag en Pinkster-
maandag)

PRIJS
Gratis

WIFI
Gratis WIFI in het ganse museum/park

MINDER MOBIEL?
Na reservering staan twee rolstoelen of een
elektrisch wagentje ter beschikking. Er is ook een
aangepast toilet.

VOLG ONS VIA
www.facebook.com/middelheimmuseum
twitter@middelheim
www.instagram.com/middelheimmuseum

RESERVERINGEN
3 weken op voorhand 

 ° Rondleidingen voor groepen  
(volwassenen, jongeren, kinderen) 
VISIT Antwerpen, 03 232 01 03 
tickets@visitantwerpen.be 

 ° Individueel aanbod voor volwassenen,  
jongeren, kinderen  
Info Cultuur, 03 338 95 85 
balie@infocultuur.be

 

BIBLIOTHEEK
Maar liefst 50.000 publicaties loodsen je door de 
beeldhouwkunst vanaf Rodin tot nu. De bibliotheek, 
focust niet alleen op informatie over de museumcol-
lectie, maar ook over beeldhouwkunst in het alge-
meen en kunst in de openbare ruimte. De bibliotheek 
beheert ook het archief van het museum.

Enkel open op afspraak via middelheimmuseum_bi-
bliotheek@stad.antwerpen.be of 03 288 33 64 / 
gratis op vertoon van je A-kaart 

MET HET OPENBAAR VERVOER:
Antwerpen Centraal Station: Bus 17, 21, 32, 190 /
Tram 15
Vanuit Antwerpen-Centrum: Tram 7
Vanuit Berchem Station: Bus 17, 21

MET DE AUTO
Ring rond Antwerpen, afrit Berchem/Mortsel of
afrit Wilrijk, gratis parkeergelegenheid.

MET DE FIETS
Het museum is eenvoudig te bereiken met de fiets.
Fietsenstalling aan hoofdingangen

VELO ANTWERPEN
268 ZNA Middelheim - Lindendreef
271 Middelheimmuseum - Beukenlaan
273 Campus Groenenborger - Oosterveldlaan 

PRAKTISCHE INFO

MUSEUMSHOP
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BEELDEN
Cover:  Auguste Renoir, Venus Victrix, 1914 – foto Joris Casaer • p.2-3: foto Tom Cornille • p.4: foto Joris Casaer • p.5: Bertrand Lavier, Fountain, 2014 © Courtesy and 

copyright of the artist – foto Bruno Voidey • p.6 (links): Marino Marini, De grote danseres, 1952. KMSKA / Lukas-Art in Flanders vzw © SABAM Belgium 2018 – foto 

Ans Brys • p.6 (rechts): Erwin Wurm, Misconceivable, 2010 © SABAM Belgium 2018 – foto Jesse Willems • p.7: © Dennis Tyfus • p.8: Roman Signer, Projet pour un 

jardin, 2016 © Courtesy and copyright of the artist – foto Simon Vogel • p.9 (links): Charlotte Posenenske, Vierkantrohre Serie D (1967-2004) © Courtesy estate Charlotte 

Posenenske – foto Ans Brys • p.9 (rechts): Richard Deacon, Never Mind, 1993-2017 © Courtesy and copyright of the artist • p.10-11: Beel-paviljoen – foto Hans Goossens 

• p.12: Yoshitomo Nara, Puff Marshie, 2006 © Courtesy and copyright of the artist – foto Michel Wuyts • p.13 (links): Kinderen van het Kiel bezoeken de expo Peter 

Rogiers in 2016 – foto Lynn Bruggeman • p.13 (rechts): Groen Kwartier – foto Sigrid Spinnox • p.14-15: Honoré d’O, Shouting is Breathing, 2006 © Honoré d’O – foto 

Tom Cornille • p.18: foto Ans Brys • p.19: foto Ans Brys • p.20 (links): Frans West, Ein Hod, 2008 © erven Franz West – foto Bart Huysmans & Michel Wuyts • p.20 

(rechts): John Körmeling, Artiesteningang, 2004-2012 © John Körmeling – foto Ans Brys • p.21: Dan Graham, Belgian Funhouse, 2004 © Dan Graham – foto Ans Brys • 

p.22: Erwin Wurm, Disziplin der Subjektivität, 2006 © SABAM Belgium 2018 / Carl Milles, Pegasus, 1949 – foto Ans Brys • p.23: Corey McCorkle, Yayoi, 2005 © Corey 

McCorkle – foto Joris Luyten • p.24: foto Joris Casaer • p.25: foto’s Joris Casaer • p.28: foto Joris Casaer • p.29 (links): Barbara Hepworth, Cantate Domino, 1958 © 

Barbara Hepworth, Art Bronze Foundry – foto Bart Huysmans en Michel Wuyts • p.29 (rechts): Carl Andre, 74 Weathering Way, 2001 – foto Michel Wuyts © SABAM 

Belgium 2018 • p.30: foto Joris De Bleser • p.31:  foto Imkerij De Groene Weg

Wettelijk depotnummer: D/2018/0306/2
V.U. Sara Weyns, Middelheimmuseum, Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

Het Middelheimmuseum wordt ook gesteund door private partners en bedrijven, die jaarlijks bijdragen aan de 
ontwikkeling en de toekomst van het museum: 

en 
Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE


