
Opening Industriemuseum met nieuwe
hoofdtentoonstelling op dinsdag 25 september
2018 om 12.30 uur
Beste lezer

Op 29 en 30 september 2018 opent het Industriemuseum - nu nog MIAT - de deuren voor een

gloednieuwe hoofdtentoonstelling. In het openingsweekend worden bezoekers ondergedompeld

in het museumverhaal tijdens een heus Industriefestival. Er zijn instaprondleidingen,

fietstochten, wandeltochten, workshops, demonstraties en tal van randactiviteiten in de

museumtuin, waaronder een smid, een kindverbetermachine, een ABSTRKT-party en een

zangstonde met Allez, Chantez. Speciaal voor het openingsweekend werden ook een biertje en

een kombucha gebrouwen door brouwers Crabbelaer en FERM: Kaliesj.

Graag nodigen we u uit op het persmoment over het vernieuwde museum, de nieuwe

tentoonstelling en het Industriefestival op dinsdag 25 september 2018 om 12.30 uur in

het Industriemuseum, Minnemeers 10, 9000 Gent.

Programma

12.30 uur: onthaal door directeur Ann Van Nieuwenhuyse

12.40 uur: conservator Hilde Langeraert brengt het verhaal van de nieuwe tentoonstelling

(met mini-sneak peek)

13.00 uur : schepen van Cultuur Annelies Storms licht het programma van het

Industriefestival toe



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.

Daarna kunt u genieten van een Kaliesjproevertje en een lichte lunch door museumcafé Bar

Mitte. Het prachtige zicht op de Gentse binnenstad krijgt u er gratis bovenop.

 

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Hannelore De Craene, Industriemuseum – communicatie, tel. 09 323 65 11, e-

mail hannelore.decraene@stad.gent
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