
27.2  KROKUSKNUTSELS | LENTE IN HET PARK
Lente in het park! De winter loopt ten einde, in onze expo The Neverending 
Park komen allerlei planten en dieren uit hun winterslaap en brengen het park 
weer tot leven. We knutselen fantasiedieren en -planten voor een betere en 
groenere stad.
 van 9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)
 € 20 (UiTpas € 4) | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven

6.4 - 10.4  MUSEUMKAMP | DE NACHT
In aanloop naar de Erfgoeddagen verkennen we het thema De nacht. Wat 
maakt de nacht zo anders dan de dag? Worden de kunstwerken in het museum 
wakker als de zon onder gaat? We maken samen een spannend nachtelijk 
museumverhaal in woord en beeld.
 van 9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)
 € 120 | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven (vanaf 9 maart)

26.4  ERFGOEDDAG | SCHIMMENBUFFET
In de schaduw van de bib zorgen we samen met het Speelgoedmuseum voor 
creatieve schimmenworkshops. Vlakbij heeft Bar Bib heerlijke familiehapjes in 
de sfeer van de nacht op het menu.
 doorlopend van 11 tot 19u, GRATIS

 in de tuin van het Predikherenklooster / bib Mechelen

1.7 - 31.8  SCHATTEN VAN VLIEG | HOOR JE WAT IK HOOR?
Tijdens de zomervakantie verstopt Vlieg zijn schatkist ergens onderweg op het 
Gouden Familieparcours. Luister en beleef het museum met het hele gezin.
  doorlopend tijdens de openingsuren van het museum

 inbegrepen in ticketprijs

6.7 - 10.7  MUSEUMKAMP | TRAAG KIJKEN
Als we traag kijken, zien we meer. We ontdekken verschillende werken in het 
museum op een heel andere manier. En met deze andere kijk gaan we creatief 
aan de slag. Heb jij al eens een museumkijker gemaakt?
 van 9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u) 
 € 120 | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven (vanaf 9 maart)

24.8 - 28.8 MUSEUMKAMP | KINDERPORTRETTEN
In aanloop naar de expo Kinderen van de renaissance ontdekken we vor-
stelijke kinderportretten, leren we poseren zoals de Habsburgse prinsen en 
prinsessen en maken we hedendaagse zotte selfie-portretten.
 van 9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u) 
 € 120 | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven (vanaf 9 maart)

15.11  KUNSTENDAG VOOR KINDEREN | FAMILIEBEZOEK
Beleef met het hele gezin een bijzonder bezoek aan de expo Kinderen van de 
renaissance. 
 meer info volgt op www.museumhofvanbusleyden.be 

22 & 29.12 WINTERWORKSHOPS
 van 9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)
 € 20 (UiTpas € 4) | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven 

Museum in Kinderhanden
programma 2020 



WAT
Museum in Kinderhanden omvat alle activiteiten van het Museum Hof van 
Busleyden voor kinderen. Van een interactief museumbezoek, over crea-
tieve doe-het-zelfworkshops tot een heuse Museumkampweek.
Museum in Kinderhanden is meer dan een namiddag knutselen. 
Kinderen maken op een laagdrempelige, plezante manier kennis met 
kunst en cultuur. Ze gaan zelf aan de slag met diverse technieken en 
materialen én ze ontdekken verborgen kantjes van de Mechelse ge-
schiedenis.

VOOR WIE
Museum in Kinderhanden is er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Een enthousiaste educatieve ploeg zorgt voor deskundige 
begeleiding. 

WAAR
Alle activiteiten vinden plaats in het Museum Hof van Busleyden,  
Sint-Janstraat 2, 2800 Mechelen -  tenzij anders vermeld in het program-
ma of op de website.

INFO
Museum Hof van Busleyden

015 29 40 30
hvb@mechelen.be

www.hofvanbusleyden.be

INSCHRIJVEN
www.mechelenkinderstad.be/vakantiezapper

Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6,
2800 Mechelen van 10u tot 17u

070 222 800

V.U. H. De Nijn, Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen 


