


0 – 3 JAAR
Pomponballenbad

Neem een duik! Als je zin hebt,  
kan je zelf ook enkele felgekleurde  

exemplaren maken.

Het zachtste blotevoetenpad
Of is het toch eerder ruw? 

Oei dit prikt een beetje… Spannend!

Samen vilten
Een plukje wol gaat in het sopje,  

spetter spetter spetter! Het plukje wol gaat  
op het tapijtje, wrijven wrijven wrijven!

Knabbel eens van een wandtapijt
Lust jij wel een druifje? Of een perzik of een peer?  

Proef, deze fruitjes lijken recht van een  
wandtapijt te komen!

GROTE BROER EN ZUS
Weven met papier 

Op en neer, op en neer: welk patroon maak jij? 

Bordure verdure 
Kies een sjabloon en een kleur en werk mee aan  
een reusachtige, fabelachtige wandtapijtrand.

GA OP ONTDEKKING!
Installeer je voor een wandtapijt en gebruik de  
voorwerpen en spelletjes die voor je klaarstaan  

om de wandtapijten beter te leren kennen.  
Met zoekboekje voor grote broer & zus en  

de nieuwsgierige peuter.

IN HET SPEELCAFÉ VIND JE
verzorgingskussens, iets fris om te drinken,

een microgolfoven en een stukje fruit, comfortabele  
zeteltjes voor mama’s die borstvoeding geven

extra: buggy shuttle & parking voorzien

10:30 - 13:00 | 14:00 – 16:30
GEZINSDAG VOOR DE ALLERKLEINSTEN

een dagje voelen, proeven en ontdekken

€ 13 kangoeroeticket (1 kind + 1 ouder)  
voor Tapis PLEIN Baby 

(exclusief expo Before Time Began) 

€ 17 kangoeroeticket (1 kind + 1 ouder) 
voor Tapis PLEIN Baby

(inclusief expo Before Time Began) 

 

+ € 5 per extra kind
Extra volwassenen nemen een ticket voor  
de verzamelingen en/of de tentoonstelling  

volgens de geldende tarieven : 
€ 10 / 8  (collecties) 

€ 16 / 12 (expo, collecties incl.)

Kies een tijdsblok: 10:30 - 13:00 | 14:00 – 16:30
Reserveren? Koop je tickets online: www.kmkg.be | Info? public@mrah.be

 KUNST & GESCHIEDENIS MUSEUM
Jubelpark 10, 1000 Brussel

special guest : 
THEATER 

DE SPIEGEL
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