
 
 

De stadsmusea zijn gratis toegankelijk voor alle 
studenten van het hoger onderwijs tijdens de 

carnavalsweek 
 
 
Brussel, 11 februari 2021 
 
Zeven musea gratis toegankelijk voor alle studenten van het Hoger 

Onderwijs, van zaterdag 13 tot en met zondag 21 februari. Een 

unieke kans om het culturele erfgoed van Brussel te 

(her)ontdekken in deze tijden van crisis en onzekerheid.  

 
Cultuur toegankelijk maken voor iedereen: dat is één van de prioriteiten 
van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen, Delphine 
Houba, die besloten heeft de deuren van de musea tijdens de 
carnavalsweek gratis open te stellen voor studenten: "Deze pandemie heeft 
zware gevolgen voor de geestelijke gezondheid en verergert de 
bestaansonzekerheid van studenten". Zij voegt eraan toe: "Gezien de nood 
van onze jongeren wil ik graag concrete antwoorden geven om het 
isolement te bestrijden door hen in alle veiligheid een culturele activiteit 
aan te bieden, en dat alles zonder ook maar één euro te betalen". 
 
Om van dit initiatief te kunnen genieten, hoeven zij alleen maar hun bezoek 
per telefoon en/of op de website van elk museum te reserveren. Bij de 
ingang van het museum zal hen worden gevraagd hun studentenkaart te 
tonen. 
 
"In een tijd waarin de studenten van onze universiteiten en hogescholen 
een bijzonder zwaar jaar doormaken zonder ex cathedra-cursussen, zonder 
fysiek contact, zonder al dat leven van gezonde wedijver en vriendschappen 
dat zo essentieel is, is het belangrijk hen een moment van ontsnapping en 
ontdekking aan te bieden".  
 
Via deze actie, die past in een ruimer cultuurbeleid van toegankelijkheid en 
inclusiviteit, zet de Stad Brussel zich in om jongeren te laten genieten van 
de rijke collecties van haar musea en hun tijdelijke tentoonstellingen. "Ik 
denk aan de jobstudenten die door de gezondheidscrisis zonder werk zijn 
komen te zitten. Hen uitnodigen om de collecties en tentoonstellingen van 
onze musea gratis te komen bezoeken is een gelegenheid om onze schatten 
te ontdekken, of het nu gaat om hedendaagse kunst, design, mode, 
geschiedenis, archeologie of folklore". Want cultuur blijkt ook een concreet 
antwoord te zijn op hun isolement en existentiële vragen. 
  



 

 
 

 
 

 
Praktische informatie  
 

De musea van de Stad Brussel en de partners die aan dit initiatief 
deelnemen: 
 
Het Museum van de Stad Brussel (Broodhuis) 
De GardeRobe MannekenPis 
Het Mode & Kant Museum 
Het Riolenmuseum 
+ 
De CENTRALE for contemporary art 
Het Coudenbergpaleis  
Het Design Museum Brussels 
 
Praktische informatie en gezondheidsprotocollen op de respectieve locaties 
van elk museum 
 
Voor het Design Museum Brussels is het niet nodig om te reserveren. 
Studenten kunnen er direct heen.  
 
https://www.brusselscitymuseum.brussels 
https://centrale.brussels/ 
https://coudenberg.brussels 
https://designmuseum.brussels 
 
Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 februari  
 
Voor alle personen in het bezit van een geldige studentenkaart 2020-2021  
 

_____________________________________________________________ 

 

Perscontact  

 
Grégory Escouflaire (donderdag 11 en vrijdag 12 februari) 
Bureau van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen 
gregory.escouflaire@brucity.be 
+32 (0)485 940 658     
 
Maïlys Charlier Zenari (van zaterdag 13 tot zondag 21 februari) 
Bureau van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen 
mailys.charlierzenari@brucity.be 
+ 32 (0)490 14 07 90 
 
 


