MUSEUM PERSMAP
NIGHT
FEVER
2019
31.01.2019
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019
19 :00 – 01 :00 + AFTERPARTY
IN 30 BRUSSELSE MUSEA

MUSEUM NIGHT FEVER
1 NACHT. 30 MUSEA. 1001 EMOTIES.
Museum Night Fever is de unieke Brusselse Museumnacht. Dit jaar vindt ze plaats op zaterdag 23 februari
2019 van 19:00 tot 1:00. Voor haar twaalfde editie, de grootste tot nog toe, nemen maar liefst 1000 jonge
creatievelingen, individueel of als collectief, het programma van 30 musea over.
In tegenstelling tot haar Europese tegenhangers gaat Museum Night Fever, die vorig jaar een recordaantal van
17.000 bezoekers op de been bracht, voor méér dan een nachtelijke opening. MNF wil namelijk de vele jonge
Belgische talenten in de kijker zetten en komaf maken met het vaak ontoegankelijke imago van musea. Naast
een democratische ticketprijs, weerspiegelt de inclusieve, artistieke programmatie de diversiteit van onze
maatschappij.
Museum Night Fever gaat voor de totaalervaring. Op het programma: concerten, performances, (kort)film, animatie, glitter, drag queens, lichtzwaardgevechten, tafelvoetbal op mensenmaat, cheerleading, electro-gregoriaanse gezangen, meeslepende virtuele ervaringen en meer. Kortom, een veelvoud aan opties waarmee je een
avontuurlijke wandeling doorheen de Brusselse museumwereld kan uitstippelen. Wegdromen doe je sowieso.
De 30 deelnemende musea openen hun deuren van 19:00 tot 1:00.
Een afterparty in C12 houdt het feestje nog gaande tot 08:00 ’s ochtends met deze line-up: DVS1 (Hush - Klockworks), Exium live (Pole Group), Border One (Form and Function), Kafim (C12 - Deep in House) en Antal (Rush
Hour).
Gratis MIVB-bussen rijden de hele avond door van de ene museumzone naar de andere.
Van 20 t.e.m. 23 februari plant een infopunt zich op het Koningsplein. Je kan er op voorhand je voucher inruilen
tegen een polsbandje om zo tijd te winnen de avond zelf.
Tickets in voorverkoop beschikbaar op www.museumnightfever.be of vanaf 1 februari in verschillende voorverkooppunten (zie website).
Prijzen: 12€ in voorverkoop / 16€ avond zelf / +8€ voor de afterparty
Compleet programma online vanaf vrijdag 1 februari.
Meld je aan voor het Facebook event
Volg ons via @brusselsmuseums – Facebook / Instagram / Twitter
#museumnightfever #brusselsmuseums

WAT TE DOEN TIJDENS MUSEUM NIGHT FEVER?
Museum Night Fever is het moment bij uitstek om uit je comfortzone te treden en het ongekende recht in de
ogen te kijken.
30 musea nemen dit jaar deel, waarvan 7 voor de eerste keer. Dit maakt van deze editie de grootste tot nog
toe.
Nemen voor de eerste keer deel: Magritte Museum, KANAL – Centre Pompidou, ADAM Brussels Design Museum, Planetarium Brussel, Sint-Gorikshallen, CIVA en MoMuse – Gemeentelijk Museum Sint-Jans-Molenbeek.
Meer dan 100 activiteiten gebracht door 1000 creatievelingen staan op het programma. Enkel hiervan zijn:
• KANAL met een overvloed aan keuzes: een totaalervaring met dans, muziek en mode gebracht door de
studenten van het Kunsthumaniora Brussel en tafelvoetbal op mensenmaat door het Huis van Culturen
Molenbeek.
• Het Museum voor Natuurwetenschappen voorziet een game night recht uit een Amerikaanse high school
serie met de ULB Owls Cheerleaders en hun piramides, liften en pompons en de breakdancers van
Breakbender.
• De aangrijpende tentoonstelling van de Amerikaans-joodse fotograaf Leonard Freed (Magnum Agency) in
het Joods Museum van België komt helemaal tot leven dankzij de burleske kunsten (drag, paaldans, dandy)
van Cabaret Mademoiselle.
• In CIVA brengen Art-T en de studenten van Saint-Luc hulde aan Akarova, choreograaf van de Brusselse
avant-garde. The Word is er verantwoordelijk voor de muziekprogrammatie.
• In het Planetarium haalt Lisette Ma Neza, Belgisch kampioene slam poetry, haar inspiratie uit de kosmos.
De padawans van de Belgische lichtzwaardenschool tonen hoe je eervol tegen The Dark Side vecht.
• Te midden van de ruïnes van Coudenberg interpreteren de graffitikunstenaars van het collectief Farmprod
de uitzonderlijke en zeldzame gravures van Pieter Bruegel.
• BOZAR: een adembenemende dansvoorstelling van vijf uur van choreograaf Seppe Baeyens en Ultima Vez.
Jongeren van Atelier Quartier, het Zonnelied Centrum en verschillende Brusselse scholen dansen volop
mee.

MUSEUM NIGHT FEVER – EEN INCLUSIEVE PROGRAMMATIE
Museum Night Fever heeft als hoogste streefdoel om een plek tot open dialoog aan te bieden, waarin de
musea de diversiteit van onze samenleving weerspiegelen. Museum Night Fever gaat volop voor een inclusief
discours met een geëngageerde artistieke en sociale programmering:
• Het project Tour des Blocs van Collectif Les Meutes neemt de Boghossianstichting (Villa Empain) over. Dit
succesvolle concept, op poten gezet tijdens workshops met de inwoners van de Modelwijk in Laken, omvat
dj-sets, participatieve radioprogramma’s en voorstellingen gelinkt aan de missie van de Stichting: mensen
samenbrengen door middel van cultuur.
• In het BELvue Museum nodigt VK Concerts het beste van de jonge Belgische hiphop- afro- en soulscene
uit. O.a. op de affiche: Blédarte, een tweetalig, feministisch en decoloniaal collectief bestaande uit 9
vrouwen met migratieachtergrond. Ze streven voor de waardering van minderheden door middel van kunst
en cultuur.
• Het collectief Sur le bout des doigts brengt een legendarisch Beatles-lied in gebarentaal als onderdeel van
de muzikale tentoonstelling “Revolutions – Records & Rebels” van het ING Art Center.
• De vzw Passe Muraille, die de integratie van alle burgers met een handicap wil bevorderen, sensibiliseert
de bezoekers van ADAM met een zintuiglijke ervaring die je de kunststoffen in de collectie op een nieuwe
manier doet ontdekken.
• In het WIELS zullen de studenten van het IAD (Institut des Arts de Diffusion) de tijd van een blik, een dans
of een performance het universum van hedendaags kunstenaar Ellen Galagher verkennen. Vraagstukken
van raciale identiteit, sociale klasse en gender vormen het middelpunt van haar werk.
Museum Night Fever is ook toegankelijk voor zij die over een geldige Article 27 of Paspartoe met kansentarief
beschikken.

MUSEUM NIGHT FEVER – DE GROTE TENTOONSTELLINGEN
Museum Night Fever is uiteraard ook de uitgelezen avond om alle toptentoonstellingen van het seizoen te
bezoeken. In de 30 musea vinden onder andere volgende tentoonstellingen plaats:
• “Dream Box” in het MIMA. Nood aan wat rêverie? De in situ installaties die deel uitmaken van de nieuwe
tentoonstelling bieden je vijf magische werelden aan waarvan zelfs de beroemdste illusionisten zouden
opkijken. De collectieven Hell’O, Gogolplex en de kunstenaars Escif, Felipe Pantone en Elzo Durt zijn de
Houdinis van dienst.
• “Rencontres intergalactiques met Serge Delaunay en André Robillard” in Art & Marges Museum. André Robillard staat bekend om zijn geweren en om zijn diepe passie voor de ruimtevaart. Serge Delaunay schetst
op zijn beurt al jaren al zijn reizen – of deze nu in zijn hoofd, in het echt of in de ruimte plaatsvinden - met
duizenden tekeningen tot gevolg. De ontmoeting tussen beide kunstenaars wordt hoe dan ook sprankelend.
• Chocostory Brussels, het cacao- en chocolademuseum, verhuist! De gloednieuwe ruimte van 1800 m2 is
nog altijd gewijd aan de geschiedenis van het bruine goud, van de Azteken tot onze smaakpapillen, maar
doet dit nu op een interactievere manier. Overzichtelijk en overheerlijk!
• “Night Fever” in ADAM Brussels Design Museum, volledig gewijd aan het design en de cultuur van discotheken.
• “Look At Me” in ARGOS – Centre for Art and Media. Deze tentoonstelling alterneert foto en video en onderzoekt de link tussen portretfotografrie en beeld in beweging.
• In Experience.Brussels vind je een Bibliotheca Wittockiana pop-up plaats, het enige museum ter wereld
gewijd aan boekbinden en boekkunst.
• “Back Side - Fashion from behind” in het Mode & Kant Museum. Deze tentoonstelling gewijd aan de rug in
de mode geeft je meer dan genoeg inspiratie voor een feestelijke avondoutfit.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst, graag een van onze artiesten ontmoet of
specifiek beeldmateriaal nodig heeft.
Museum Night Fever is een initiatief van Brussels Museums (Brusselse Museumraad vzw).
Voor fotomateriaal, campagnebeeld en persbericht in PDF, zie www.museumnightfever.be.
MET DE STEUN VAN

CONTACT

Anaïs BASTIN
Projectverantwoordelijke Museum Night Fever
BRUSSELS MUSEUMS (Brusselse Museumraad vzw)
Koningsgalerij, 15 - 1000 Brussel
+32.(0)2.512.77.80 - anais@brusselsmuseums.be
www.museumnightfever.be / @brusselsmuseums / #museumnightfever

