
MIAT wordt Industriemuseum

Het MIAT bestaat 40 jaar en heeft grote plannen voor de toekomst. Om deze
vernieuwing kracht bij te zetten verandert het museum van naam en wordt
Industriemuseum. De baseline ‘over mensen en machines’ zet de naam kracht bij
en maakt meteen duidelijk waarover het museum gaat: industrie, mensen en
machines. Op 28 september 2018 opent het Industriemuseum haar deuren.

Het MIAT staat voor een uniek momentum  

Het MIAT (Museum over industrie, arbeid en textiel) bestaat 40 jaar en heeft grote
plannen voor de toekomst: op 28 september 2018 komt er een nieuwe
hoofdtentoonstelling die geopend wordt met een feestelijk openingsweekend.
Het museum wil dit unieke momentum benutten om het vernieuwde museum opnieuw in
de markt te zetten en een nieuw publiek te bereiken. Het museumverhaal en de collectie
krijgen zo een sterkere uitstraling.



'Het MIAT stapt daarom af van het letterwoord en kiest voor een duidelijke,
sprekende nieuwe naam: Industriemuseum. Samen met de nieuwe
hoofdtentoonstelling en een helder profiel zal het museum zich zo sterker
positioneren. De baseline ‘over mensen en machines’ zet de naam kracht bij en
vat de nieuwe hoofdtentoonstelling samen.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Momenteel vertaalt het MIAT-team de naam Industriemuseum naar een aantrekkelijke,
ondersteunende huisstijl. Die zal de ‘look and feel’ van het vernieuwde museum
ondersteunen. Hierbij hecht het team veel belang aan het gebruik van de juiste kleuren
en hoogstaande, kwalitatieve beelden. De nieuwe huisstijl en de bijbehorende beelden
maken in één oogopslag duidelijk waarover het museum gaat: industrie, mensen en
machines.

Over mensen en machines

Met haar unieke locatie en collectie markeert het MIAT een belangrijke passage uit de
Gentse geschiedenis. De bezoeker ontdekt het verhaal over mensen en machines en
hoe die de wereld rondom ons veranderden. Het nieuwe MIAT wordt een unieke
combinatie van beleving, inleving en zelf doen.

Als dynamische en open ontmoetingsplek zet het Industriemuseum een divers publiek
aan om mee betekenis te geven aan objecten, verhalen, beelden en technieken van
onze industriële geschiedenis. Met een collectie van internationale allure prikkelt het
museum de nieuwsgierigheid en stimuleert het creativiteit en onderzoek. Het
Industriemuseum brengt de kleine verhalen van verschillende generaties en
achtergronden in verbinding met het grotere verhaal van onze industriële samenleving.

Industriemuseum opent met groot feestweekend

Op vrijdag 28 september 2018 opent het Industriemuseum haar deuren. De nieuwe
hoofdtentoonstelling zal het pronkstuk zijn, maar ook in de stad wil het museum sterk
aanwezig zijn. Daarom organiseert het museum een stadsbreed openingsevenement
tijdens dat feestelijke weekend. Met verschillende activiteiten, zoals rondleidingen,
workshops, performances, demonstraties, wandelingen en fiets- en boottochten wordt het
nieuwe museum op de kaart gezet.

In de aanloop van dit feestelijke moment kan iedereen de totstandkoming van de nieuwe
hoofdtentoonstelling volgen op miatgent.blog. De komende maanden zal het museum de
pers af en toe uitnodigen om de indrukwekkende transformaties op de voet te volgen.

http://miatgent.blog/


OVER STAD GENT

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,
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.

 
Contact

Sofie De Schampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent
Lien Braeckevelt, pers en communicatie kabinet Annelies Storms, gsm 0486 91 18 21, e-
mail lien.braeckevelt@stad.gent
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