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Opening Museum K en 'Night at the Museum'
met 50 kinderen op zaterdag 7 maart 2020
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor de officiële opening van Museum K op zaterdag 7 maart 2020 om

14.30 uur in Bibliotheek De Krook in aanwezigheid van schepen van Cultuur Sami Souguir en

schepen van Onderwijs Elke Decruynaere. Museum K, dat zijn 15 tijdelijke musea in De Krook

en de wijkbibliotheken met kunstwerken die Gentse schoolkinderen gemaakt hebben. De jonge

kunstenaars lieten zich inspireren door een boek, een boekenpersonage of een gedicht.

Je bent ook welkom om een kijkje te nemen tijdens 'Night At The Museum', diezelfde dag van

19 tot 21 uur. Het initiatief vindt voor het eerst plaats en was in een mum van tijd uitverkocht.

50 lagere schoolkinderen ontdekken tijdens een spannend avondspel wat Museum K en De

Krook te bieden hebben, en dat terwijl de bibliotheek gesloten is voor het publiek. Om 19.30 uur

gaan de deuren dicht, bel daarna Anneleen Schelstraete van De Krook op het nummer 0478 93

22 56 om je binnen te laten.

Met vriendelijke groeten
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Anneleen Schelstraete, De Krook, tel. 09 323 68 83, gsm 0478 93 22 56, e-mail

anneleen.schelstraete@stad.gent

Liza Vervinckt, kabinet schepen Souguir, gsm 0478 62 65 66, e-mail liza.vervinckt@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent
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