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Museum Night Fever, is de museumnacht van
Brussel. En wees gerust, het is cooler dan het lijkt !
Musea zijn tijdens MNF niet alleen laat open, maar
MNF vormt ook dé gelegenheid om 6 uur lang
collecties en expo’s te herinterpreteren en naar je
hand te zetten en ook andere geïnteresseerde
jongeren hiermee te inspireren! Zeker en vast een
grote uitdaging. Doe je mee ?

Museum Night Fever 2020
Op 14 maart 2020 vindt de 13de editie van Museum Night Fever plaats, van 19u tot 1u ‘s
morgens. Doorheen de avond openen een dertigtal musea hun deuren. Grote musea zoals
BOZAR, het Museum voor Natuurwetenschappen of het BELvue Museum, maar ook meer
onbekende musea zoals het art et marges museum, GardeRobe MannekenPis of ARGOS, en dit
om er maar enkele te noemen. We bezorgen jullie later nog de volledige lijst. Museum Night
Fever is een groot cultureel evenement in Brussel. Elk jaar tellen we zo’n 17.000 bezoekers.
De organisatie achter dit alles, zijn wij: Brussels Museums, een vereniging die de musea aanzet
om dingen te organiseren en zich open te stellen voor zoveel mogelijk mensen; ze
toegankelijker maken. Google ons voor meer info, we hebben een website en je vindt ons terug
op sociale media, duh.

Jongeren aan de leiding
Museum Night Fever is een evenement dat opgericht werd met als bedoeling om jongeren
musea op hun maat te laten ontdekken. Tijdens dit evenement wordt een nieuw en
multidisciplinair programma ontwikkeld door creatieve jongeren (zoals jij bijvoorbeeld), en dit
in nauwe samenwerking met de musea. Wat is het doel? Maak de museumcollecties
interessant voor andere jongeren, museumliefhebbers of zelfs de niet-liefhebbers. Het lijkt te
werken vermits het evenement jaarlijks door 75% bezoekers onder de 36 jaar bezocht wordt!
Kortom, Museum Night Fever is enerzijds de gelgenheid voor musea om zich in een nieuw
daglicht te tonen: orgineler, minder klassiek en meer gedurfd. Anderzijds, geeft het jonge
talenten of collectieven de kans om hun creativiteit te botvieren tijdens deze zotte avond, hun
activiteiten te tonen en zoveel meer: een echte uitdaging! Dit alles zodat het publiek onze
Brusselse museumpareltjes kan (her)ontdekken op een, laat ons zeggen, exentriekere manier ;-)

Wil je partner worden?
Ben je creatief en gemotiveerd? Ben je tussen de 16 en 35 jaar? Hou je van Brussel? Ben je een
zelfstandige kunstenaar of maak je deel uit van een school, een jeugdhuis, een vereniging, een
collectief, of gewoon een groep mensen? We zijn er zeker van dat je coole dingen kan doen
met de musea, ookal lijkt het op het eerste zicht niet echt iets voor jou!

Met Museum Night Fever willen we aantonen dat iedereen zich kan interesseren in een
museum. Er is sowieso een kunstwerk of een detail binnen een œuvre die je terugvoert naar iets
dat je geraakt heeft. En geen paniek, je zal niet aan jouw lot worden overgelaten.
Om de programmatie te ontwikkelen is er een nauwe samenwerking tussen het museum en
jongeren vol inspiratie zoals jij: een gezamenlijke reflectie omtrent het soort animatie, info over
de collecties, ondersteuning bij de ontwikkeling van de activiteit. We willen een echte interactie
creëren / een uitwisseling tussen het museum en de jongeren.
Maar er zijn wel een paar belangrijke criteria vooraleer je je in het project smijt:
-

-

-

De voorgestelde animatie moet een evidente link hebben met de museumcollecties of
het thema van de expo. De activiteiten van zowel de partner als van het museum
moeten samen passen;
De animatie moet voor en door de jongeren (18-35 jaar) worden gedaan;
De activiteiten moeten kort zijn (max. 30 minuten) en moeten een aantal keren herhaald
kunnen worden doorheen de avond zodat zoveel mogelijk bezoekers ervan kunnen
genieten;
De animatie moet interactief zijn met het publiek (performance, workshops, …)

De vorige edities bewezen dat een samenwerking tussen een museum en een groep jongeren
een verrijkende ervaring is voor iedereen: er kwamen heel wat mooie dingen tot stand en ook
het publiek is altijd zeer blij met al deze nieuwe animaties.
Deelnemen aan Museum Night Fever is: meedoen aan een innovatief en omvangrijk project
(wooow, veel bezoekers op de avond zelf + het wordt vaak positief opgepikt door de pers), je
geniet een grote visibiliteit tijdens de avond (yesss), werkt samen met de educatieve dienst van
een museum (ze zijn echt wel tof), je ontdekt de wereld achter de schermen van een museum
(en krijgt een goed overzicht) en je ontwikkelt mee een programmatie die plaats maakt voor een
enorme creativiteit.

Is het betaald?!
Heel subtiel. Ja, er wordt een budget voorzien en afgesproken met het deelnemende museum in
functie van de voorgestelde programmatie. Het is dus geval per geval, maar we staan er op dat
het doel vooral is om zich te amuseren en iets kwalitatiefs te creëren en zeker geen bestelling
op maat te maken tegen een exuberante prijs. Moest je nog twijfelen, het idee is dus niet om de
musea te ruïneren en evenmin om jullie creatievelingen uit te buiten.

Geïnteresseerd ?
Je mag me dus contacteren. Ik ben Joy en ik kijk er enorm naar uit om jullie te ontmoeten! Stuur
me een mailtje: joy@brusselsmuseums.be of bel me: 02 512 77 80 zodat je me wat meer kan
vertellen over wat je doet (alleen of met je organisatie), ideeën geeft, vragen stelt … . Ik ben er
voor jou!
En moest je tijd hebben op 11 juni, dan kunnen we elkaar ontmoeten samen met de
deelnemende musea tijdens onze eerste infovergadering. Op dit moment krijg je de
mogelijkheid om jouw ideeën voor te stellen, en wie weet ontstaat er al een super
samenwerking! > Meer info en inschrijven voor de vergadering via mail!
Opgelet, deelnemen aan deze vergadering garandeert nog geen samenwerking. Het is aan jou
om zo origineel mogelijk te zijn en een museum te overtuigen om met jou in zee te gaan om hun
collecties in een nieuw jasje te steken.

Tot binnenkort ? ;-)

