
Met de museumpas naar de Gentse musea

Vanaf 20 september 2018 om 15 uur kan iedereen met een museumpas terecht in

de Gentse musea. De pas biedt aan inwoners in België een jaar lang toegang tot

alle deelnemende musea en hun prachtige vaste collecties voor een bedrag van 50

euro. Daarnaast kunnen pashouders gratis of met een kleine toeslag ook de

tijdelijke tentoonstellingen bezoeken. Het project "museumPASSmusées" is een

samenwerkingsverband tussen de musea in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

'De museumpas biedt inspiratie om nieuwe musea te ontdekken en vaste
collecties te herontdekken, maar laat ook toe om gewoon eens op een vrij
moment een museum binnen te wandelen en te genieten van onze rijke
kunstcollecties en ons waardevol historisch erfgoed. Ook de Gentse musea en
de Sint-Pietersabdij kan je ontdekken met de museumpas.' 
— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen.



De pas verlaagt de drempel tot kunst en cultuur, maar laat musea ook toe om nieuw publiek te

bereiken, want pashouders kunnen met de pas heel gemakkelijk musea ontdekken en eventueel

hun bezoek zelfs spreiden over meerdere momenten.   

Buitenlandse voorbeelden zoals de Museumkaart in Nederland, die daar al meer dan dertig jaar

bestaat, heeft tot 20% meer bezoekers geleid in de musea. Ook andere Europese museumpassen

tonen aan dat het systeem kan rekenen op veel draagvlak en belangstelling bij een ruim publiek

en daarmee ook zorgt voor verhoging van de inkomsten voor de musea.

Aan de lijst van deelnemende musea is sinds de lancering hard gewerkt en vanaf nu maken ook

de Gentse musea:  MSK,  S.M.A.K., Designmuseum Gent, Industriemuseum, Huis van Alijn,

STAM, Museum Dr Guislain en de Sint-Pietersabdij, deel uit van dit project.

De musea presenteren daarmee voortaan ook de rijke Gentse collecties op één kaart samen met

andere musea uit het ganse land.

Praktisch

De museumPASSmusées is te koop aan de balie van de deelnemende musea of online

via www.museumpas.be

De kostprijs is 50 euro.

Met de pas kan men één jaar lang alle deelnemende musea in België bezoeken, zo vaak men

maar wil.

Mensen met een kansenstatuut kunnen een museumpas kopen voor 10 euro aan de balie van de

deelnemende musea. Het kansentarief wordt toegekend op vertoon van een UiTPAS.

Het beheer van de Belgische pas is in handen van de cvba museumPASSmusées opgericht door

vier organisaties: de Brusselse Museumraad, het Vlaams Museumoverleg, ICOM Belgique-

Wallonie-Bruxelles/Musées et Société en Wallonie en publiq vzw.

Informatie

museumPASSmusées

De Gentse musea

http://degentsemusea.be/
https://www.museumpassmusees.be/nl/aanbod
http://www.museumpas.be/


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.
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