DESIGN MUSEUM BRUSSELS



Autoparking



Busparking
40 plaatsen


Maestro



7 Heysel / Heizel



6 Heysel / Heizel

Het Design Museum Brussels, ontstaan na de aankoop van een privécollectie door het Atomium, is toegewijd aan design en zijn
geschiedenis. Sinds 2015 schetst de collectie van het museum, The Plastic Design Collection, het landscape van het plastic in de wereld
van het design van de jaren 1950 tot vandaag. Aangevuld met een programma van tijdelijke tentoonstellingen, belicht het Design Museum
Brussels ook andere aspecten van design en zijn impact op de maatschappij en ons dagelijks leven.
Doorheen de tentoonstellingen, geleide bezoeken, workshops, conferenties en evenementen wenst het Design Museum Brussels design
verstaanbaar en toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag van 11 tot 19 u (kassa gesloten om 18u30)
Ook open op 24 en 31/12 van 11 tot 17u - op 25/12 en 1/01 van 12 tot 18 u
Prijs
volwassenen €10 - 65+ / studenten (< 18) / kinderen (6-17): €8 - kinderen (< 6) gratis
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) volwassenen €8 - 65+ / studenten (< 18) / kinderen (6-17): €6
- kinderen (< 6) gratis
Rondleiding
Max. 20 pers. mits reservatie: info@designmuseum.brussels of tel. 02/669.49.21.
- Taal: NL, FR, EN of DE - Tarief: 95€/1u30 (permanente en/of tijdelijke tentoonstelling).
Verantwoordelijke
Terry Scott
Telefoon
02 669 49 21
Email
info@designmuseum.brussels
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Materialen, vormen en kleuren De Plastic Design Collection | 6-9 jaar Wat stelt de Plastic Design Collection voor? En de
Plasticotek? Via het hanteren en het experimenteren verken je met de klas stapsgewijs en zintuigelijk dagelijkse objecten uit diverse
materialen, vormen en kleuren die voorgesteld zijn in de permanente designcollectie. De rondleiding neemt je ook mee naar de
Plasticotek waar je de verschillende soorten plastic verkent. Achteraf ga je zelf aan de slag in het atelier en ontwerp je een
gefantaseerd 3D miniatuurstoeltje met je gekozen vorm, kleur en textuur aan de hand van diverse papiertjes. (Plas-tic/-tisch) Design
in vragen De Plastic Design Collection | 10-14 jaar De leerlingen maken kennis met de wereld van het plastisch design, haar
geschiedenis, techniek en esthetiek in de permanente collectie, dankzij een reeks historische, technische en esthetische vraagjes.
Uit welke bronnen putten de designers hun inspiratie? Welke impact heeft de verovering van de ruimte gehad op het design? Welke
mogelijkheden biedt de kunststof aan de ontwerpers? Spreekt men van plastic of plastics? Kan plastisch design milieuvriendelijk
zijn? De gidsbeurt eindigt met een focus op het gerecycleerde en/ of 100% recycleerbaar plastic. De diverse soorten plastic verken
je vervolgens in de Plasticotek. Achteraf in de workshop maak je uit gerecylceerd papier een 3D-stoeltje in de geest van een
collectiestuk en met "zero waste"-aanpak. Iedereen gaat naar huis met een eigen creatie.
Duur
120 minuten
Capaciteit
10 om 20 personen
Prijs
140 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
0 personen







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

Het Design Museum Brussels bevindt zich in het noordelijke deel van de stad Brussel :
- Op 5 minuten wandelen van het metro- en tramstation Heizel/Heysel (lijn 6 en 7) 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).
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