V.U. P. Supply - Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Vakantieateliers
Doe mee met onze vakantieateliers en
beleef één of meer spetterende dagen
rond de dierenwereld, de natuur of
het verre verleden van mens en dier.
Ontdek het intrigerende onderzoek
van onze wetenschappers of voer
het zelf uit op het terrein, observeer
fossielen en merkwaardige dieren van
dichtbij of experimenteer als een echte
onderzoeker … En dat is nog lang niet
alles! Met speciale activiteiten of leuke
knutselwerkjes maken we er een plezante
vakantiedag van.

Paasvakantie
kinderen

• Alle ateliers duren van 10 tot 16 uur (bij uitstappen zijn andere afspraakuren mogelijk).
Vanaf 9 uur en tot 17 uur vangen we je op.
• Inschrijven:
reserveringen@naturalsciences.be of via
02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur).
• De inschrijving is pas geldig na de
betaling van de deelnameprijs op rekening
BE09 6792 0058 2357.

OLYMPISCHE SPELEN
BIJ DE DIEREN

WOENSDAG & DONDERDAG 08-09.04.2020
LEEFTIJD: geboortejaar 2009-2011
€ 60

De Olympische Spelen van Tokyo gaan pas
over een paar maand van start, maar in het
Museum kan je er alvast aan beginnen met
dit tweedaagse vakantieatelier. Maar dan
wel met dieren als jouw tegenstrevers!
Kan jij zo snel rennen als een jachtluipaard,
zo hoog springen als een vlo, zo behendig
zwemmen als een otter? Leef je in en
ontdek jouw talent uit de dierenwereld.
Misschien ben je wel een even grote

graafkampioen als het aardvarken of blink
je net als de mier uit in samenwerken of
roep je nog luider dan de witwanggibbon.
Wie weet deelt de chimpansee jou wel
een medaille uit voor je creativiteit!
Op de tweede dag gaan we nog meer
de Olympische toer op en kan je jouw
lenigste kant tonen tijdens een superleuke,
sportieve uitstap.

Het vakantieatelier gaat enkel door als er
minimum 8 inschrijvingen zijn!

Kerstvakantie
OP STAP MET ARKHANE,
DE NIEUWE ALLOSAURUS

VRIJDAG 03.01.2020
LEEFTIJD: geboortejaar 2011-2013
€ 25

Ben je een dinofan? Leef je dan de hele
dag uit als dinowetenschapper in het
Museum. Je onderzoekt samen met
ons het indrukwekkende fossiel met de
eigenaardige naam Arkhane. Deze grote
vleeseter leefde meer dan 150 miljoen
jaar geleden. Help ons te achterhalen of
Arkhane een nieuwe soort Allosaurus
is of niet. Had hij pluimen op zijn kop of
enkel schubben op zijn huid? Wat zijn de

verschillen met andere Allosaurussoorten?
At hij de kleine nanosaurus op die in zijn
buurt is gevonden of net de supergrote
diplodocus? Ga ook mee op stap met
Arkhane tussen de andere dino’s van
het Museum zoals de stegosaurus, de
parasaurolophus, de iguanodon… Kortom,
ontrafel het mysterie van Arkhane als een
echte paleontoloog!

BELEVEN IN
HET MUSEUM
2019–2020

Bezoekinfo
BrusselLuxemburg
(op 5-10 min)

Museum voor Natuurwetenschappen
VAUTIERSTRAAT 29 - 1000 BRUSSEL
INFO@NATUURWETENSCHAPPEN.BE

Antarctica

EXPO
17.10.19 >
30.08.20

familie

lijn 34/80 halte Museum
(op 2 min)
lijn 38/95 halte Idalie (op 5-10 min)

lijn 1/5 halte Maalbeek
lijn 2/6 halteTroon
(op 15 min)
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Sluitingsdagen

Zin om met ons de nachtraaf uit te hangen?
Kom dan verkleed op Halloween naar het
Museum en breng je zaklamp, slaapzak,
slaapkledij en pantoffels mee. Vergeet je
tandenborstel niet en laat je ouders maar
gezellig thuis.
HALLOWEEN-NACHTRAVEN
Nacht van donderdag 31.10.19 op vrijdag
01.11.19 van zeven uur ’s avonds tot tien uur ’s
ochtends
LEEFTIJD: geboortejaar 2007-2010
PRIJS: € 60 (ontbijt inbegrepen)
INSCHRIJVEN:
reserveringen@naturalsciences.be of via
02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur)

Is je peuter klaar om de bonte
dierenwereld te ontdekken? Dan is
dit atelier voor jullie! Samen bekijk je
opgezette dieren, luister je naar zingende
vogels, streel je de haren, veren en
schubben van verschillende dieren.
Je verft de stippen van een
lieveheersbeestje, je geeft de egel zijn
stekels ... en nog vele andere leuke
activiteiten voor de kleintjes. Herontdek
zelf de wonderen van de natuur door de
ogen van je peuter!
DUUR: 1 uur
PRIJS: € 7 per persoon (kinderen en volwassenen). Het ticket geeft ook toegang tot de
permanente zalen van het Museum.
VOOR: peuters (2-4 jaar) met hun (groot)ouder
INSCHRIJVEN:
reserveringen@naturalsciences.be of via
02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur)

Dinoverjaardagsfeestje

Zomervakantie
NEEM VOOR EEN WEEK
HET MUSEUM OVER!

MAANDAG TEM VRIJDAG 06-10.07.2020
LEEFTIJD: geboortejaar 2008-2010
€ 125

Veel mensen die voor het Museum werken
zijn nu met vakantie en we komen handen
te kort voor het vele werk! Kom jij ons uit
de nood helpen? Elke dag van deze crazy
week ben je iemand anders: nu eens de
gids, de bewaker of de directeur, dan weer
de fossielenonderzoeker (paleontoloog),
de insectenspecialist (entomoloog) of de
gesteente- en mineralenkenner (geoloog).
Je leert het Museum van binnen en

van buiten kennen, tot diep achter de
schermen in de bewaarplaatsen. Maar
ook het werk buiten het Museum staat
op je programma, zoals het verzamelen
van nieuwe collecties dieren voor het
onderzoek in de laboratoria. Zo maak
je kennis met alle facetten van ons
fascinerend werk op het Museum.
Op het einde van de week speel je vast
en zeker al de baas!

paleoLAB

Aanraken, uitproberen, onderzoeken,
puzzelen: hier kan je dat allemaal.
Graaf een walvisfossiel op of vervolledig
het skelet van een levensgrote
stegosaurus. Of maak je liever een
papieren pteranodon? Je kan ook een

elke maandag, 1 januari, 1 mei, 25 december

Zou je ’s nachts eens willen rondspoken
in het Museum? Dat kan op onze populaire
Halloweennacht voor dappere nachtraven.
Durf je het aan de duistere gangen en
zalen van het Museum te doorkruisen?
Zorg er maar voor dat de bloeddorstige
T.rex je dan niet achtervolgt. En kruipt
daar geen harig kriebelbeest over je
hand? Griezelige verhalen en spannende
avonturen tussen dreigende skeletten en
priemende ogen brengen je helemaal in de
sfeer van Halloween. Laat je daarna niet
wakker houden door de mysterieuze glans
van mineralen in het licht van je zaklamp.
Maar geen nood: de Iguanodons houden
de wacht wanneer je knus in je slaapzak
kruipt …

Atelier voor de Allerkleinsten
peuters

Het aantal plaatsen per sessie is beperkt!
Zie voor data de activiteitenkalender op
www.natuurwetenschappen.be

Ben jij gebeten door alles wat te
maken heeft met fossielen, dino’s en
andere prehistorische dieren? Kom
dan in ons paleoLAB je hart ophalen!
In deze unieke doe- en ontdekruimte
in de dinosaurusgalerij ben je nu eens
paleontoloog, dan weer geoloog of
antropoloog.

Het Museum heeft maar weinig parkeergelegenheid! Je komt best met het openbaar vervoer.

Nachtraven in het Museumkinderen

familie
prehistorische plunje aantrekken,
een spelletje ‘wie is het prehistorische
dier?’ met je vriend(in) spelen, een echt
dinobot opmeten, mineralen rangschikken
en nog veel meer!
DATA: tijdens de schoolvakanties
Bekijk onze activiteitenagenda op
www.natuurwetenschappen.be
VOOR: families met kinderen tussen 5 en 12 jaar
DUUR: 45 minuten
PRIJS: € 2 bovenop toegangsprijs Museum
Haal je tickets voor het paleoLAB aan de kassa.
Het aantal plaatsen per sessie is beperkt!

Zin in een verjaardag om nooit te vergeten?
Vier hem met je vrienden bij de dinosauriërs
van het Museum! Baan je samen met de
animator een weg tussen de skeletten van
deze reuzen uit een ver verleden. Je komt
zeker de T.rex tegen, maar ook de diplodocus, de stegosaurus, de iguanodon en nog
vele andere. En dat is nog niet alles. Met
leuke doe- en knutselactiviteiten herbeleef
je de dinotijd alsof je er zelf bij was!
Na het atelier biedt het Dino Café je de
mogelijkheid je verjaardag verder te vieren
(contacteer ze op 02 640 21 60)

Sauria
Speel samen met je vrienden of je familie
dit nieuw educatief spel op je smartphone
of tablet in de Galerij van de Dinosauriërs.
Vergeet ook de Sauria-kaart niet als
speelveld mee te nemen.
De Sauria-app is gratis en kan je thuis al
downloaden op: sauria.app/nl.

familie
De Sauria-kaart ligt voor je klaar in het
Museum.
Sauria is een spel voor liefhebbers van
teamwork, verschrikkelijke hagedissen
en augmented reality. Lukt het jou en je
medespelers om alle sauriërs op de kaart
te laten verschijnen?

DUUR: 2 uur
LEEFTIJD: 6 tot 12 jaar
DAGEN: woensdagnamiddag, zaterdag of
zondag (naargelang de beschikbaarheid van
animatoren en lokalen!)
PRIJS: € 120 voor max. 15 deelnemers (voor
toegang en atelier)
AANVRAGEN minstens 14 dagen op voorhand
via reserveringen@naturalsciences.be of
02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 16.30 uur).

Broodje Brussel
Zin om je middagpauze eens cultureel
in te vullen? Ben je ambtenaar, pendelaar
of gewoon een geïnteresseerde inwoner
van Brussel … Smeer ’m ’s middags met
een activiteit van Broodje Brussel in het
Museum voor Natuurwetenschappen. In
een wandelvoordracht van een uurtje op
een donderdagmiddag maak je kennis met
een intrigerend aspect van de natuur, de
mens of het verre verleden.

kinderen

volwassenen
DUUR: van 12.30 uur tot ca 13.30 uur
PRIJS: € 3
INSCHRIJVEN:
reserveringen@naturalsciences.be
of via 02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16.30 uur)
Zie de activiteitenkalender op
www.natuurwetenschappen.be
voor data en thema’s.

Kennis en Koffie

volwassenen

©Laurent Ballesta

Ga op ontdekkingstocht en verken het
ongerepte Antarctica alsof je er zelf bij
bent! Sta versteld van deze beeldenrijke
en aangrijpende tentoonstelling.

TOEGANGSPRIJZEN
VASTE
TENTOONSTELLING

EXPO + VASTE
TENTOONSTELLING

JAARABONNEMENT
(INCLUSIEF EXPO)

Volwassenen

€7

€ 9,50

€ 30

Studenten, 65+, CJP, Vrienden KBIN,
personen met een handicap

€6

€ 8,50

€ 20

€ 4,50
(vanaf 6 jaar)

€7
(vanaf 4 jaar)

€7
(vanaf 4 jaar)

Jonger dan 18 jaar

(vergezeld door een betalende volwassene)

GRATIS TOEGANG VOOR:
• iedereen op elke eerste woensdag
van de maand vanaf 13 uur

• houders van ICOM-kaart

• kinderen van 0 - 3 jaar voor expo Antarctica
en van 0 - 5 jaar voor de vaste tentoonstelling
(vergezeld door een betalende volwassene)

• 1 begeleider per persoon met een handicap

• houders van lerarenkaart
• abonnees van het Museum

Klaar om mee te gaan op een spannende
expeditie in de buurt van het poolstation
Dumont d’Urville in Adélieland op
Antarctica?
Trek dan eerst je duikersplunje aan voor
een geweldige duik in het ijskoude water
van de Zuidelijke Oceaan. Hoe jij je daarop
moet voorbereiden, krijg je mee in een
heuse kleedkamer van het poolstation vol
met het nodige materiaal. Spring dan maar
mee met de pinguïns en de zeehonden
onder water waar je - begeleid door de
duikers - de van het leven krioelende
diepzee verkent. Je zal niet weten
waar eerst te kijken. Eens terug boven
water, begeef jij je op het gladde ijs van
de uitgestrekte ijsvelden van het witte
continent. Observeer mee van op de eerste
rij het intrigerende leven van een kolonie
keizerspinguïns die letterlijk rondom jou
te zien en te horen is. Na deze expeditie

zal je nog meer ontzag hebben voor deze
schitterende, maar o zo broze leefwereld.
Je ervaart de rijke biodiversiteit van
Antarctica dankzij de vele films in hoge
resolutie op grote schermen, die je zowel
visueel als auditief een wereld doen
beleven die voor de meeste van ons anders
ontoegankelijk is. Grote infografieken
maken je wegwijs in de manier van leven
van de dieren die je observeert en vertellen
je hoe hun leefwereld op de grens van ijs
en water in elkaar zit.
Luc Jacquet, filmmaker en Oscarwinnaar
met de documentaire ‘La Marche de
l’Empereur’, toont je in deze expo de
grens tussen twee contrasterende
werelden: een diepgevroren woestijn
waar slechts enkele soorten dieren leven
tegenover een onderwaterwereld vol
leven met meer dan 9000 soorten vissen,
weekdieren, schaaldieren, koralen …
Zijn indrukwekkende en vaak unieke
beelden zullen je niet alleen doen beseffen
hoe mooi Antarctica is, maar ook hoe
kwetsbaar!

Een kijkje achter de schermen bij de
wetenschappers, een verrassend
bezoek aan een bijzondere collectie of
tentoonstelling, een interactieve animatie…
Ontdek op een tweetal uurtjes een
origineel natuurwetenschappelijk thema
op een actieve, maar ontspannen manier
onder volwassenen.
Er staat immers geen leeftijd op het
bijleren in aangenaam gezelschap.
Kom je alleen, met je partner of onder
vrienden, geen probleem: discussieer bij

een lekkere koffie rustig mee met de groep
en de gids.
DUUR: 2 uur
PRIJS: € 10 (toegang, activiteit en koffiepauze)
INSCHRIJVEN:
reserveringen@naturalsciences.be
of via 02 627 42 52 (werkdagen van 9 tot 12 uur
en van 13 tot 16.30 uur)
Zie de activiteitenkalender op
www.natuurwetenschappen.be
voor data en thema’s.
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Keizerspinguïn

Aptenodytes forsteri

