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Speeldata - prospectie
17, 24 en 25 maart: De Rally - Antwerpen
21 maart: Ana Frasheri - Antwerpen
24 maart: De Giscorrectie - Antwerpen

Voor alle andere speeldata check onze site
WWW.BADVANMARIE.BE
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Digitaal Museum in hartje Molenbeek
Huis van Culturen

http://www.lamaison1080hethuis.be/nl/
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Microfolie Molenbeek is…

● Een digitaal museum, dat een brug slaat tussen de Academie voor Beeldende en visuele kunsten, het 
MoMuse en het Huis van Culturen, een nieuwe plek voor uitwisselingen, nodigt uit om de culturen 
van de Oudheid tot nu te ontdekken a.d.h.v. de meest actuele multimedia-technieken.

● Vertrekkende van een uniek cultureel aanbod dat honderden meesterwerken verzameld heeft, neemt 
de virtuele kunstgalerij de toeschouwer mee op reis tussen beelden van erg hoge resolutie. Dit kan 
gaan van theater, fragmenten uit concerten, via de Mona Lisa, tot hedendaagse videokunst. Een 
publiekwerking snijdt onderwerpen aan, om mogelijke linken te leggen tussen stromingen. 

○ Een multifunctionele ruimte met projector, scherm en 15 tablets. De server van de Microfolie 
communiceert met de tablets en synchroniseert de informatie. Op de tablets vind je 
achtergrondinformatie, bekijk je gelinkte werken, korte video’s en spelletjes.

○ Deel van een wereldwijd netwerk van Micro-Folies, geïnitieerd door La Vilette (Parijs) en een 
samenwerking tussen verschillende gerenommeerde musea. (www.micro-folies.com)

http://www.micro-folies.com/


Het begin…
Missie van La Vilette in Frankrijk is: kunst (of: het museum) brengen naar 
plekken waar de inwoners weinig toegang hebben tot kunst:

● De Franse ambassade contacteert het Huis van Culturen in Molenbeek

● Bezoek aan MicroFolie Lille toont overeenkomsten en mogelijkheden 
voor een Brusselse/Molenbeekse Microfolie (juni 2018)

● Opening MicroFolie Molenbeek in december 2018



Microfolie Molenbeek wil…

● Een ontmoetingsplek zijn voor families, kinderen, scholen, verenigingen. 

● Zich openstellen voor nieuwe praktijken, voor kunst en creatie, leren, mensen ontmoeten, uitwisselen 
rond emoties, een sprong maken doorheen de tijd en de beschavingen. 

● Zo laagdrempelig mogelijk zijn. Ze richt zich in eerste instantie vooral op de publieken uit de buurt, 
maar staat natuurlijk open voor iedereen die geïnteresseerd is.

● Een opstapje naar en tegelijkertijd een uitbreiding zijn van musea, galerieën en andere culturele 
instellingen. 

Voor een schoolkind of een ouder 
kan het digitaal museum een van de 
eerste kennismakingen met kunst zijn

Voor een kunstliefhebber kan het 
digitaal museum details onthullen die 
in een gewoon museum niet te zien 
zijn.



Hoe werkt het?

1. Een geïnteresseerde, een leerkracht of iemand van het team maakt een online reservatie



Hoe werkt het?

2. Een unieke code geeft toegang tot de online catalogus van meer dan 1000 werken: catalogus

http://reservation.micro-folies.com/edit/1051/czudmprs1h7lglqnfpqsiavjydhcgre3?lang=fr


Hoe werkt het?

3. Met de catalogus kun je een playlist maken met de werken voor je bezoek.
Dat kan thematisch, op stroming, op kunstdiscipline, …



Hoe werkt het?

4. Tijdens het bezoek wordt de unieke playlist geactiveerd. Het bezoek 
kan verschillende vormen aannemen; conferentie, atelier, interactieve 
workshop, uitwisseling, ….



Microfolie <> Museum

● De MicroFolie is in de buurt (voor Molenbeekenaars) en gratis toegankelijk > 

drempelverlagend/inclusief
● De techniek zorgt voor interactie en een extra intense beleving (door te zoomen bijv)
● Het grote voordeel van een ruimte als de Microfolie is de mogelijkheid om interactief te werken. 

Activiteiten die niet kunnen in een klassiek museum kunnen in deze multifunctionele ruimte juist wel. 
● Zo ontstaat op een laagdrempelige manier een dialoog over kunst, via beeldende ateliers, theater, dans, 

schrijfopdrachten, ….



Uitdagingen voor 2020 > …
● Digitaal = techniek = bugs

● Toegankelijker maken voor leerkrachten/organisaties: hoe bereik je en ondersteun je 
geïnteresseerden?

● Combinaties ontwikkelen tussen verschillende mogelijkheden binnen de structuur van 
het Huis van Culturen: ateliers / Fablab / Momuse

● Belgische collectie ontwikkelen

● Vertalingen naar het Nederlands van software en collectie.
● Dat wordt gemakkelijker met meerdere Nederlandstalige partners. 
● (kostprijs technische installatie: 15.000 – 90.000 euro)



De MicroFolie in werking: kunstklassen 2019

● Het vierde leerjaar van 8 Molenbeekse scholen brengt in 2019-2020 een hele week 
door in de Microfolie:

○ Ze ontdekken er hoe een schilderij te analyseren via gesprekken en kijkoefeningen rond de 5 
zintuigen / teken- en schrijfspelletjes / bewegingsopdrachten ….

○ Parallel hieraan werken ze in verschillende ateliers aan artistieke disciplines: Fablab, stopmotion, 
dans, geluid, ….

○ Het resultaat is een korte video per klas die reflecteert op een werk uit de digitale collectie: ze 

presenteert een eigen, hedendaagse blik door de ogen van de kinderen op een schilderij.



De MicroFolie in werking: kunstklassen 2019
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UIT HET DONKER
Een wandeling in het licht









UIT HET DONKER 
2018

4 installaties van 2 kunstenaars



CHILDREN OF THE LIGHT
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FLORIS VAN HOOF





UIT HET DONKER 
2019

5 installaties van 5 kunstenaars



KAREL BURSSENS





OSCAR PETERS



DAEMS & VAN REMOORTERE
TrackTracy





SCHELLEKENS







UIT HET DONKER 
III 

6 installaties van 5 kunstenaars














































