Het nieuwe
AfricaMuseum
Het oude museumgebouw is een beschermd monument en in al zijn
pracht gerestaureerd. In de Franse tuinen werd een gloednieuw onthaalpaviljoen opgetrokken, minutieus uitgelijnd met de voorgevel van het museumgebouw. Deze combinatie van oud en nieuw is bijzonder geslaagd.
Het nieuwe transparante gebouw is symbolisch voor de vernieuwing van
het AfricaMuseum: van voormalig koloniaal instituut naar een open museum
van het Afrika van vandaag en van de toekomst.
Tegelijkertijd blijven we een uitgesproken familievriendelijk museum,
en dank zij de renovatie is onze infrastructuur daar nu ook perfect voor
aangepast.

In de nieuwe permanente tentoonstelling
worden hedendaagse thema’s behandeld
zoals biodiversiteit en natuurbeheersing,
het dagelijks leven, de Afrikaanse diasporas en de paradox van de grondstoffen
in Afrika. We tonen de erg lange, rijke en
dynamische geschiedenis van CentraalAfrika maar uiteraard besteden we ook
ruim aandacht aan een relatief korte periode met een grote impact: de koloniale tijd
en de onafhankelijkheid van de DR Congo.
Het perspectief van de Afrikaanse bevolking komt ruim aan bod.
De wereldvermaarde collecties komen
beter dan ooit tot hun recht in een volledig nieuwe opstelling waarbij het verhaal
ondersteund wordt door vlot lezende teksten en hedendaagse multimedia zoals een
Virtual Reality.
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Een volledig
nieuwe permanente
tentoonstelling

Omgeven door het Warandepark en vlak bij Brussel heeft het AfricaMuseum
een unieke locatie. Het park met prachtige Franse tuinen, acht vijvers en de
resten van het kasteel van de hertogen van Brabant sluit direct aan bij het
Zoniënwoud en het Arboretum. Het is een ideaal vertrekpunt om te wandelen
of te fietsen. Vanaf 2019 kan dat ook via deelfietsen die vlak bij het museum
een standplaats krijgen.
In het glazen onthaalpaviljoen bevindt zich Bistro Tembo met een prachtig uitzicht over het park, en een menukaart met Afrikaanse toets.
contact: tembo@africamuseum.be
Voor een origineel geschenk of een mooie herinnering aan je bezoek kan je
terecht in de AfricaShop, eveneens in het onthaalpaviljoen.
contact: africashop@africamuseum.be
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Vijf jaar duurde de renovatie van het AfricaMuseum. Het resultaat is een
inhoudelijke ommezwaai in een architecturaal pareltje.

Een unieke locatie

Openinguren
Week

Weekend, feestdagen
en tijdens schoolvakanties

Groepen met reservatie

9u30 – 17u00

10u00 – 18u00

Publiek (zonder reservatie)

11u00 – 17u00

10u00 – 18u00

BACK IN
BUSINESS

Tarieven
Vol tarief

Verminderd
tarief

Sterk verminderd
tarief

Gratis

Individuele bezoeker

12 €

8€

4€

min 18 jaar

Publiek (zonder reservatie)

8€

4€

/

min 18 jaar

/

/

min 18 jaar

Toegang geldig voor één jaar* 20 €

Welkom vanaf
zondag 9 december 2018

* strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

AfricaMuseum
Leuvensesteenweg 13, B-3080 Tervuren

Koop je tickets online!

www.africamuseum.be
info@africamuseum.be
+32 2 769 52 11

Zo vermijd je wachtrijen aan de inkom.

www.africamuseum.be

Hartelijk dank aan onze partners!

Geleide bezoeken en events zijn mogelijk op aanvraag www.africamuseum.be
Bij de renovatie was er grote aandacht voor toegankelijkheid. Het hele museum is
toegankelijk voor mindervaliden en er werden aangepaste faciliteiten voorzien.
Meer info over het park en het Zoniënwoud via www.visittervuren.be.

Regie der Gebouwen

VORMGEVING: WWW.TOMATOLAB.BE

Aanvullend op de ticketinkomsten en overheidsfinanciering.kan het museum zijn activiteiten en wetenschappelijk onderzoek enkel financieren dankzij de steun van bedrijven
en particulieren. Elke bijdrage is welkom.
Bekijk de mogelijkheden op www.africamuseum.be/gifts.

