
Nieuwe museumshop MIAT

Aan het begin van de zomer, en met de Gentse Feesten in het vooruitzicht, opent
het Museum over industrie, arbeid en textiel (MIAT) een nieuwe museumshop. Niet
alleen is het huisgemaakte Made in MIAT-label gegroeid en uitgebreid. Ook heeft de
shop aan het museumonthaal een nieuwe look gekregen. Bezoekers kunnen er
terecht voor eigentijdse, duurzame en huisgemaakte cadeautjes.

Unieke producten, vandaag gemaakt met machines van toen

Het hele gamma is van naald tot draad in het museum geproduceerd. Vrijwilligers en
museummedewerkers maken de producten met veel liefde voor het vak aan de
historische machines. Het zijn dan ook unieke producten met een beperkte oplage. Ze
zijn gemaakt door mensen vandaag en met machines en technieken van toen.

Drukinkt en zwarte vingers



Het MIAT herbergt een prachtige historische drukkerij. Creatieve duizendpoten gaan er
aan de slag met allerlei drukpersen en houten en loden letters van toen. Het prachtige
papier- en drukwerk met een typische grafische toets vind je nergens anders. Diverse
wenskaartjes aan 3,5 euro te koop in de museumshop.

Een hart voor textiel

Het MIAT is gevestigd in een oude katoenspinnerij. De textielarbeiders van vroeger zijn
verdwenen, maar museummedewerkers houden de textielmachines nog steeds
draaiende.

'Onze huisontwerpster ontwerpt de stof en bedenkt de Made in MIAT-producten.
Onze wevers zetten het patroon van de stof om op de machines en weven
meterslange stof op deze historische weefgetouwen in het museum. Tot slot
verwerken onze huisnaaisters de stof tot verschillende creaties: handdoeken,
ovenwanten, keukenschorten en vlaggenlinten. Voor bezoekers is het
indrukwekkend om het hele productieproces te zien tijdens hun museumbezoek.'

— Ann Van Nieuwenhuyse, directeur MIAT

Alle hebbedingen zijn vanaf 6 euro te koop in de museumshop.

Eigentijds, duurzaam en creatief

De Made in MIAT-producten zijn 100% huisgemaakt door MIAT-makers en met
historische machines en technieken. De ontwerpen zijn eigentijds, duurzaam en creatief.
De museumcollectie en de fabriek, waarin het MIAT huist, vormen de inspiratie. Kortom,
stuk voor stuk heel bijzonder textiel- en drukwerk.
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
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historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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