
Succesvol openingsweekend voor het
Industriemuseum

Op zaterdag 29 en zondag 30 september kon het grote publiek voor het eerst

kennismaken met het vernieuwde Industriemuseum tijdens een tweedaags

Industriefestival. Met gratis instaprondleidingen, fietstochten, workshops en een

heleboel randanimatie werd het openingsweekend een groot succes. Maar liefst

2.669 bezoekers kwamen een kijkje nemen in de nieuwe hoofdtentoonstelling van

het voormalige MIAT – voortaan Industriemuseum.

In de museumtuin van het Industriemuseum aan de Minnemeers in Gent gonsde het van de

bedrijvigheid dit weekend. Heel wat kleuters en peuters waagden een kans aan het viskraam en

het ballenkraam, terwijl ouders demonstraties konden meepikken van rasechte, jonge smid

Kristof Verkouille, of van het zeefdrukken met kleuren van planten en algen - een bijzonder

proces. In het museum zelf vonden talrijke druk- en textielworkshops plaats voor jong en oud.

Ook de kinderboerderij en de kindverbetermachine, pop-up quiz en Katoenkapoenmascotte van

vzw CirQ vielen flink in de smaak.



Ook in de Gentse binnenstad was het kersverse Industriemuseum alom aanwezig. Een fietstaxi

bracht bezoekers van het Veerleplein naar het museum, op de Vrijdagsmarkt werden kaartjes en

zakdoeken bedrukt en op de Korenmarkt kon iedereen een leuke fotoherinnering maken met

Lieven Bauwens bij een originele fotowand. Op zondag werden buttons ingekleurd die in het

museum verder werden afgewerkt.



Het werd een succesvol openingsweekend voor het Industriemuseum en zijn fonkelnieuwe

hoofdtentoonstelling. De tentoonstelling gaat over mensen en machines en hoe die de wereld

rondom ons veranderden. Via voorwerpen, filmpjes, machines en originele interviews duikt de

bezoeker in het verhaal van 12 personages die tussen 1650 en 1965 geboren zijn. Zij brengen

hun perspectief op het industriële verleden, zij het als arbeider, ondernemer of handelaar. Zo

komen thema’s als kinderarbeid, huisvesting, arbeidsveiligheid en nog heel wat meer via

persoonlijke getuigenissen aan bod. Het resultaat is een levendige, aangrijpende

tentoonstelling. Een oude katoenfabriek in een nieuw jasje.



In het voorjaar van 2019 en in 2020 krijgen respectievelijk ook de drukkerijafdeling en de

textielafdeling een fikse make-over.

Praktisch

Het Industriemuseum is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. In het weekend en

tijdens schoolvakanties van 10 tot 18 uur. Op woensdag blijft het museum gesloten.

Contact

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

mail hannelore.decraene@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent
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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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