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MUSEOMIX STRIJKT
NEER IN BRUSSEL!
Het is officieel! Het Museomix team strijkt neer in het
Stadsmuseum van Brussel. Wat een prachtige locatie voor
een eerste Brusselse Museomix editie!
Gedurende een weekend zal Museomix het museum
inpalmen en een frisse wind doen waaien door de collecties
en scenografie. Jonge fans van nieuwe technologieën en
erfgoedliefhebbers - de museomixers - krijgen carte blanche
en zullen het museum omtoveren tot een meer toegankelijke,
interactieve en levendige plek.

MUSEA
REMIXEN
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dergelijk laboratorium. Codeurs, designers, houtbewerkers,
creatievelingen van alle aard en museumfanaten zullen
ideeën en kennis wisselen, geïnspireerd door de vaste
collecties. Vanuit hun eigen visie en met hun eigen
vaardigheden zullen de museomixers nieuwe vormen van
cultuurbemiddeling bedenken en interactieve prototypes
bouwen die de bezoekers op het einde van het weekend
mogen uitproberen. Museomix zorgt voor een museum
waar alle zintuigen geprikkeld worden, aan de hand van
auditieve, visuele en interactieve experimenten trachten ze
het museumbezoek toegankelijker en ludieker te maken. Zo
waren er in het verleden installaties die via de acties van
bezoekers projecties activeerden, die het verhaal van een
museumobject vertelden, er werd een Tinder-variant voor
kunstwerken opgestart, bezoekers konden binnenkijken in
het museum via augmented reality,… Voorgaande edities
van Museomix waren reeds de geboorteplaats van talrijke
prototypes die via inventieve oplossingen de drempel tot het
museum verlaagden en de bezoekerservaring verbeterden.
Museomix bracht internationaal nieuwe inzichten in hoe
beter en ludieker ingespeeld kan worden op de beleving van
het publiek in een museum.

Jaarlijks slaagt Museomix erin met zijn creatieve en
“People make museums” is de slogan van Museomix. participatieve stijl, cultuurliefhebbers en medewerkers
Museomix, opgericht in Frankrijk in 2011, biedt een platform samen te brengen op lokaal, nationaal en internationaal
om nieuwe ideeën en kennis uit te wisselen. Op deze manier niveau. Museomix wordt elk jaar gelijktijdig georganiseerd
kan het museum evolueren naar een open museum waar in verschillende landen en musea. In 2016 namen 15 musea
iedereen zich thuis voelt, een levend laboratorium dat deel aan Museomix in Frankrijk, Zwitserland, België, Italië en
meegroeit met zijn bezoekers.
Canada.
Van 10 tot 12 november, zullen groepjes museomixers voor Bekijk onze trailer van 2014
de gelegenheid het museum transformeren tot een en een sfeerbeeld uit het MAS in 2016
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Meesterwerk van de neogotiek, het gebouw wordt
“Maison du Roi” genoemd in het Frans en Broodhuis in het
Nederlands. Het Broodhuis is geklasseerd in 1936 (één van
de eerste geklasseerde gebouwen in België) en het is samen
met de Grote Markt opgenomen in de lijst van UNESCO
werelderfgoed sinds 2000.

Naast de permanente collecties, biedt het museum talrijke
tentoonstellingen aan die focussen op de stad Brussel. Vanaf
eind augustus 2017 zal de poëet Charles Baudelaire het roer
overnemen van Pieter Coecke. Aan het einde van zijn leven
woonde Baudelaire gedurende 2 jaar in onze hoofdstad, ook
al genoot hij niet echt van zijn tijd in Brussel. Zijn scheldende
tirades, beledigingen en harde kritiek tonen in zijn artikel
“Arm België” de perceptie van een bittere Parijzenaar op een
‘provinciaal dorpje’.
Volgens de statistieken van de vorige edities, zijn de
bezoekerscijfers van de musea die Museomix ontvingen
verdubbeld en zelfs verdrievoudigd tijdens het evenement.
Het initiatief groeit jaar na jaar, het biedt internationale
bekendheid aan musea en betrokken partners alsook een
ongekende ervaring voor de duizenden bezoekers.

In 2016 zagen 2796 bezoekers Museomix in actie in het MAS
Met meer dan 7000 kunstwerken in hun collectie, is het in Antwerpen!
museum één van de rijkste getuigenissen van de evolutie van
Brussel doorheen de tijd. Schilderijen zoals De Bruidsstoet
door Jan Breughel de Oude of Het bombardement van 1695
vertellen het overkoepelende historische verhaal van de
stad en zijn inwoners. Deze schilderijen bevinden zich naast
wereldwijd
bekende Brusselse tapijten, onder andere het Martelaarschap
evenement
van Sint-Paulus en zijn unieke papieren fresco. Een maquette
neemt je mee terug naar de 13de eeuw, terwijl plannen en
kaarten de verstedelijking van de stad tonen. Je kan er
ook houten en stenen sculpturen van Brusselse gebouwen
bewonderen en keramische tegels in de vorm van een Dit jaar zullen er niet minder dan 10 musea in 8 landen zich
asperge, kool en uiteraard onze René de Kikker! En niet te in het avontuur storten: België, Frankrijk, Italië, Spanje,
vergeten, hét symbool van Brussel: Manneke Pis. Het originele Zwitserland, Brazilië, Oostenrijk en Mexico.
beeldje blijft in het museum, ookal is zijn kostbare garderobe
recent verhuisd en tentoon gesteld in de Eikstraat, vlakbij de Het Nationaal Museum van Fernand Léger (Biot - Frankrijk)
fontein.
Het Natuurhistorisch Museum (Nîmes - Frankrijk)

Het Paleis van de Ontdekking (Parijs - Frankrijk)
Het Textiel- en Sociaal Leven Museum (Fournies - Frankrijk)
Het Stadsmuseum van Brussel (Brussel - België)
Het Natuurhistorisch Museum van Ferrara (Ferrara - Italië)
Het Keramische Museum van Montelupo Fiorentino (Firenze
- Italië)
Het Archeologisch Museum (Terni - Italië)
Het Romeinse Museum OIASSO (Irun - Spanje)
Het ArtLab (Lausanne - Zwitserland)
Het Mineralen Museum (Belo Horizonte - Brazilië)
Het Universum Museum (Mexico - Mexico)
Het Museum im Zeughaus (Innsbruck - Oostenrijk)
twintigtal organiserende leden en meer dan 150 mensen zijn
Meer informatie over de deelnemende musea kan u betrokken bij het project.
terugvinden op de website van Museomix.
Museomix België in enkele data:

initiatief van
gepassioneerde
vrijwilligers

Zowel in België als in de andere landen wordt het project
gedragen door een lokale gemeenschap van vrijwilligers
met verschillende profielen en achtergronden. Ze zijn
allen gepassioneerd door de digitale wereld, wetenschap,
musea,
samenwerkingen,...
wil
studenten,
geeks,
knutselaars, kunstliefhebbers, wetenschappers, ingenieurs,
museummedewerkers en kunst- en cultuurbemiddelaars
samenbrengen.
In België is de community ontstaan in 2014 en sindsdien is ze
blijven groeien. Vandaag telt de Belgische gemeenschap een

juni 2014: enthousiastelingen die deelnamen aan Museomix
in Frankrijk en Engeland beslissen een Belgische editie te
lanceren.
nov 2014: oprichting van de vzw MuseomixBE
nov 2015: eerste editie, aan beide zijden van de taalgrens,
Het Koninklijk Museum van Mariemont en Het Museum van
Schone Kunsten in Gent. 54 museomixers, verdeeld over 9
teams. In Mariemont spreken de teams Frans, in Gent Engels.
nov 2016: tweede editie in het MAS in Antwerpen. 36
deelnemers, nationaal en internationaal, er wordt weer
gewerkt in het Engels. 37 vrijwilligers werken mee aan de
organisatie en het onthaal van de bezoekers.
nov 2017: derde editie in het Brussels Stadsmuseum. Het
evenement vindt voor het eerst plaats in de hoofdstad en is
deze keer gesubsidieerd door het VGC en de FWB, een grote
meerwaarde omdat de gemeenschap tracht een evenement
te organiseren waar Vlamingen, Walen en ook buitenlanders
samenwerken.

FOCUS OP DE
DEELNEMERS,
de “museomixers”
wat doen
museomixers
precies?

Gedurende drie dagen en twee nachten komen
multidisciplinaire teams, samengesteld uit museomixers,
samen in het museum en ontwerpen ze innoverende,
cultuurbemiddelende prototypes. Hierbij maken ze gebruik
van digitale technieken en nieuwe media. Per team gaan ze
onderzoeken ze nieuwe manieren om de bezoeker warm te
maken voor de collectie van het museum. Bijvoorbeeld door
de bezoekers toe te laten voorwerpen aan te raken, spelend
meer te weten te komen over het voorwerp, dingen uit te
testen, de bezoekers aan het woord te laten, enz
Op de eerste dag ontdekken de museomixers het museum
waarin ze zullen werken en worden ze in 6 teams van 6
personen verdeeld. Elk team kiest een thema of ruimte uit en
begint te brainstormen.
Op de tweede dag werken de museomixers hun ideeën en
ontwerpen uit: de prototypes krijgen vorm. Elk team stelt zijn
project voor aan de andere teams met behulp van een video,

maquette, presentatie,... Tegelijkertijd wordt de evolutie van
de prototypes via internet en sociale media gepubliceerd
zodat het evenement online en internationaal gevolgd
kan worden. Zo ontstaat er ook een wisselwerking tussen
de verschillende teams en prototypes die internationaal
ontwikkeld worden.
Op de derde dag wordt om 14u het eindsignaal gefloten en
worden de prototypes geïnstalleerd in het museum. Vanaf
16u is het museum open voor nieuwsgierigen, vrienden en
partners. Het evenement sluit af met een receptie voor
professionals, ondernemers, partners, deelnemers en
bezoekers.
Ontdek hier een video van een dag uit het leven van de
museomixers.

Begeleider - Morganne Hallé
Brussel, interieurarchitect

Morgane zal het sleutelfiguur zijn in haar team: de begeleider
van alle communicatie binnen het team. In 3 korte dagen,
kunnen de interacties weleens intens worden! Ze is geen
teamleider, maar zal hen begeleiden in de creatie van hun
project. Haar interesse in het participatieve en animeren van
een team maakt van deze ontwerpster en interieurarchitecte
De deelnemers worden geselecteerd via een “Call for
een ideale kandidate voor deze functie.
Museomixers” die in juni op www.museomix.org wordt
gepubliceerd. Dit formulier is hetzelfde voor alle Museomix
Bemiddelaar - Annabel Debaenst
gemeenschappen. De deelnemers kiezen zelf in welk Brussel, projectmanager in de culturele sector
museum ze willen werken op basis van locatie, type museum
en interesse. Een erg belangrijk punt voor Museomix is om Annabel kent Museomix al goed, aangezien ze de eerste
een kruisbestuiving van competenties te bekomen: de editie van Museomix in België mee organiseerde. Ze is
gekozen kandidaten zijn dus niet noodzakelijk de mensen een professionele bemiddelaar met een hart voor kunst
met het meest “professionele” profiel, het belangrijkste is de en toegankelijke musea. Ze hecht veel belang aan dialoog
motivatie, het verlangen naar uitwisseling en de wil om door met het publiek om hen zo beter te leren kennen. Tijdens
de grenzen te breken...
deze editie zal Annabel zich inzetten om het prototype zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de museumbezoekers.
wie zijn ze?

focus op
enkele
deelnemers

Een selectie uit de museomixers van 2017:
Inhoudelijk Manager - Fanny Paquet
Brussel, medewerker in een Brussels museum

Kunsthistoricus met een passie voor art nouveau en de
Belgische cultuur. Fanny zal verantwoordelijk zijn voor
de inhoudelijke correctheid van het project dat haar team
zal ontwikkelen. Ze zet haar kennis en wetenschappelijke
achtergrond ten dienste van haar team.

Graficus - Claire Allard
Brussel, zelfstandig grafisch vormgever

Het is de derde keer dat Claire deelneemt aan de Belgische
editie van Museomix. Claire brengt niet enkel prachtige
ontwerpen, maar ook een brede glimlach met zich mee. Als
ontwerpster is ze erg geïnteresseerd in de interactie tussen
de bezoeker en het museum. Zij zal instaan voor het visuele
aspect van het prototype dat haar team zal creëren.
Ontwikkelaar - Samy Rabihb
Lyon, ontwikkelaar

Deze ontwikkelaar, met 15 jaar ervaring in het vrijwilligerswerk
en een droom om musea te updaten, heeft reeds deelgenomen
aan verschillende edities van Museomix in Frankrijk. Zowel als

museomixer en in de organisatie. Samy zal de code schrijven ook fysiek binnen te brengen in de musea, worden tweetdie nodig is om het digitale aspect van het prototype te doen walls geïnstalleerd.
werken.
Vrijwilligers filmen het hele weekend in elk museum.
Klusjesvrouw - Mathilde Pavaut
Elke avond wordt er vanuit elk museum een video met
Lille, studente Museografie
de sfeerbeelden van de dag gepost op YouTube en op
www.museomix.org.
Dit manusje van alles, die even graag werkt met Photoshop
als met een zaag, hamer of naaimachine, zal haar team Een samenvatting van de editie van 2016 kan u hier vinden:
bijstaan met al haar motivatie en zin om “iets te maken”. Dag 1
Voor haar eerste deelname aan Museomix zal Mathilde Dag 2
verantwoordelijk zijn voor het bouwen van het prototype. In Dag 3
overleg met haar team kiest zij het beste materiaal om hun
prototype te realiseren.
Communicatie Manager - Elsa Wittorski
La Louvière, hoofd van communicatie in een Waals Kunstencentrum

Als professionele communicatiemedewerker droomt Elsa
van een museum waar iedereen een onvergetelijke ervaring
beleeft. Tijdens Museomix zal Elsa verantwoordelijk zijn voor
de communicatie: ze ontwikkelt een verhaal rond het project,
communiceert alles op sociale media,... Een uitdaging op
maat van haar motivatie!

Museomix,
een evenement
2.0

Museomix is een evenement dat ook online leeft. Tijdens de
drie dagen zullen de teams van alle deelnemende musea
actief zijn op Twitter met de #museomix17 en tweeten over
de vooruitgang van hun projecten. Om de communicatie
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