BRUSSELS DESIGN MUSEUM



Autoparking



Busparking
40 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard



6 Heysel / Heizel

Het Brussels Design Museum is gewijd aan het design van de 20ste eeuw en van vandaag.
Het werd geopend na de aankoop door het Atomium van de verzameling van het Plasticarium. Het Brussels Design Museum biedt een
innovatieve en verrassende blik zowel op het plastic design van de jaren vijftig tot heden (permanente tentoonstelling /Plasticarium
Collectie) als op andere vormen van design; alle periodes, vormen, materies en thema’s samen (tijdelijke tentoonstellingen).
Het museum heeft ook een auditorium van zo'n 400 plaatsen, een educatieve dienst en cultureel contactpunt met een aanbod op maat voor
kinderen, adolescenten en schoolgroepen, en een programma van lezingen en projecties die verband houden met de verkende thema's.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van vrijdag tot maandag en elke dag tijdens de schoolvakanties van 19/12/2020 tot 3/1/2021 • LET OP speciale tijden voor Kerstmis
en Nieuwjaar: 24.12 laatste ticket online verkocht 16.00 uur • 25.12 eerste ticket verkocht 12.00 uur • 31.12 laatste ticket online
verkocht 16.00 uur • 01.01 eerste ticket verkocht 12.00 uur
Dagelijks 11u - 19u (kassa gesloten om 18u30) • Ook open op 24 en 31/12 van 11u - 17u - op 25/12 en 1/01 van 13u - 18u
Prijs
volwassenen €10 - 65+ / studenten (<18) / kinderen (6-17): €8 - kinderen (< 6) gratis
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00
Zondag 10:00 - 18:00
Prijs
(min. 20 pers.) volwassenen €8 - 65+ / studenten (<18) / kinderen (6-17): €6 - kinderen (< 6) gratis
Rondleiding
Max 25 p. • info@adamuseum.be • 02/669.49.21
Verantwoordelijke
Terry Scott
Telefoon
02 669 49 21
Email
info@adamuseum.be








T. 02/669.49.29
Place de Belgique 1 Belgiëplein - 1020 Brussel
F. 02/475.47.79
www.designmuseum.brussels
info@designmuseum.brussels
Facebook

Het Brussels Design Museum bevindt zich in het noordelijke deel van de stad Brussel :
- Op 5 minuten wandelen van het metrostation Heizel/Heysel (lijn 6) en recht tegenover Paleis 5 van de Heizel, op 100 m van het Atomium.
- Metro: lijn 6 - station Heizel / Heysel
- Toeristische bussen: halte van de rode bussen (City Sightseeing Brussels) op 100 m aan de voet van het Atomium
- Villo: station 281 op 30 m (Eeuwfeestlaan).
6 Heysel / Heizel
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