
Brussel, maandag 29 maart 2021

Tijdens de paasvakantie, van zaterdag 3 tot en met zondag 18 april, zijn 22 Brusselse musea 
gratis toegankelijk voor studenten uit het hoger onderwijs. Deze actie krijgt de naam “Free 
Museums for Students” en is een primeur in ons land.

Tijdens de krokusvakantie lanceerde Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote 
Evenementen van de Stad Brussel, al een gratis actie voor studenten in 7 Brusselse musea. 
Dit om een antwoord te bieden op het isolement waarmee jongeren vandaag geconfronteerd 
worden, door hun de mogelijkheid te geven om van de rijke collecties en tentoonstellingen in de 
musea van de Stad te genieten zonder ook maar één euro te moeten uitgeven. Met meer dan 
3500 deelnemende studenten was deze actie een groot succes!

Daarom wordt ze tijdens de paasvakantie herhaald. Nu er zich nog eens 15 extra musea bij de actie 
hebben aangesloten, zowel gemeentelijke, gewestelijke, federale als private musea, is de actie 
“Free Museums for Students” een echte primeur. “Hieruit blijkt dat de meeste musea, ondanks 
de crisis en de moeilijkheden die ze doormaken, heel graag bijdragen aan dit gloednieuwe 
initiatief ter ondersteuning van onze jongeren, die bijzonder zwaar getroffen worden door de 
gevolgen van de gezondheidscrisis”, benadrukt Delphine Houba.

“Dankzij de medewerking van Staatssecretaris Thomas Dermine kunnen wij ons actieterrein 
vergroten, aangezien nu ook een aantal federale wetenschappelijke instellingen aan deze actie 
zullen deelnemen.” Daarnaast kunnen wij ook rekenen op de deelname van andere private en 
gewestelijke instellingen. Door hen de broodnodige zuurstof te geven nu het studentenleven al 
maanden stil ligt, biedt de Schepen een concreet antwoord op de schadelijke gevolgen van de 
pandemie voor de geestelijke gezondheid van jongeren: “Cultuur is niet alleen essentieel voor 
ons maatschappelijk project van solidariteit en emancipatie, zij is onmisbaar voor ons welzijn en 
onze ontwikkeling.”

Om van dit voordeel te genieten, kunnen studenten hoger onderwijs hun bezoek telefonisch 
en/of via de website van elk museum reserveren. Bij de ingang van het museum zal hen worden 
gevraagd hun studentenkaart te tonen.

Deze actie, die uniek is qua omvang en opzet, vindt plaats in bijzonder moeilijke omstandigheden 
voor de Brusselse musea. Deze hebben immers te kampen met een aanzienlijke daling van de 
ticketverkoop ten gevolge van de gezondheidsmaatregelen. Met de campagne “Free Museums 
For Students” lanceert de Stad Brussel een nooit eerder geziene culturele samenwerking 
op Europees niveau, ten voordele van een van de doelgroepen die het meest door de 
gezondheidscrisis worden getroffen.

www.FreeMuseumsForStudents.brussels



Praktische informatie

Van zaterdag 3 tot en met zondag 18 april

Voor iedereen die in het bezit is van een geldige studentenkaart 2020-2021

Volledige programmering op www.FreeMuseumsForStudents.brussels

De musea van de Stad Brussel en de partners die bij dit initiatief betrokken zijn :
AfricaMuseum
Art et marges museum
Autoworld
Belgisch Museum van de Vrijmetselarij 
Belgisch Stripcentrum 
BELvue 
Boghossianstichting - Villa Empain
CENTRALE for contemporary art
Choco-Story Brussels 
Coudenbergpaleis
Design Museum Brussels
GardeRobe MannekenPis
Joods Museum van België 
KANAL
KBR museum
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (Fin-de-Siècle Museum (permanente col-
lectie), focus tentoonstelling “Pierre Alechinsky: Carta Canta” en tentoonstelling “Aboraginalities”)
Mode & Kant Museum
Museum Kunst & Geschiedenis
Museum van de Stad Brussel (Broodhuis)
Muziekinstrumentenmuseum 
Riolenmuseum
Train World 

Praktische informatie en gezondheidsprotocollen vindt u op de respectieve websites van de 
musea.

Er vinden speciale studentennocturnes plaats op 3 april van 17.00 tot 20.30 uur in het Belgisch 
Stripmuseum, op 7 en 14 april van 16.00 tot 19.00 uur in Train World en op 8 april van 17.00 tot 
21.00 uur in Villa Empain. 
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