Museum Hof van Busleyden voor groepen
Welkom in het Museum Hof van Busleyden!
Treed binnen in dit prachtig renaissance stadspaleis in Mechelen, de hoofdstad van de Bourgondische
Nederlanden. Stap in de voetsporen van Hiëronymus van Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus
en Thomas More. Hier ontmoetten ze elkaar om ideeën uit te wisselen en stil te staan bij een wereld in
verandering tijdens de vijftiende en zestiende eeuw. Tijden waarin alles lijkt te veranderen en de mens
centraal staat. Net als toen is dit huis vandaag opnieuw een plaats van ontmoeting en gesprekken, een
broedplaats van ideeën en een verzamelplek van kunst.
Het verhaal is nog lang niet af.
Rondleiding met gids: 90 min., € 80/gids + € 10/deelnemer (of UiTpas kansentarief € 1,5/deelnemer), max.
15 deelnemers/gids, Nederlands, Frans en Engels.

Highlight-tour
Weinig tijd? Dan is er ook een highlight-tour mogelijk die je langs alle topwerken uit het museum
brengt: 45 min., € 80/gids + € 10/deelnemer (of UiTpas kansentarief € 1,5/deelnemer), max. 15
deelnemers/gids.

Tentoonstelling 06/12/2019 - 15/03/2020: The Neverending Park
(https://www.hofvanbusleyden.be/neverending-park)
Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden
ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project De Grond der Dingen kreeg elke
inwoner één vierkante meter om zijn stad leefbaarder te maken. Over de voorstellen is samen
onderhandeld en gediscussieerd. Van 6 december 2019 tot 15 maart 2020 zijn de eerste
geselecteerde ideeën te zien in deze expo.

Nieuwe ruimte tot 21/06/2021: Back to Black
(https://visit.mechelen.be/tentoonstelling-back-to-black)
Is zwart altijd zwart of zijn er nuances? Zie jij het verschil tussen roetzwart, pekzwart of gitzwart? En
waarom noemen wij deze variaties zo? Back to Black gaat op zoek naar de kunsthistorische
betekenissen van zwart en onderzoekt met de bezoekers onze huidige beleving van Bourgondisch
zwart.

Praktisch
Reserveren kan online via dit formulier. (/aanvraagformulier-groepsreservering-2.0)
Of per mail: groepen@mechelen.be (mailto:groepen@mechelen.be)
Meer informatie over het boeken: +32 (0)15 29 76 54
Opgelet! Groepen starten telkens op het uur (bijv. 10u, 11u, 12u, ...)

Openingsuren
maandag:10u - 17u
dinsdag: 10u - 17u

woensdag: gesloten
donderdag: 10u - 22u
vrijdag:10u - 17u
zaterdag:10u - 17u
zondag:10u - 17u

Waar
Museum Hof van Busleyden, Sint-Jansstraat 2a, 2800 Mechelen
Kaart
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