Museum Hof van Busleyden met kinderen
Welkom in het Museum Hof van Busleyden!
Stel je voor: het jaar 1507 in Mechelen. Moeite om je in te leven? Begrijpelijk. Het Museum helpt je hier
maar al te graag bij!
Gezinnen en kinderen kunnen op een speelse manier het museum ontdekken met een op maat gemaakt
gouden familieparcours. Hiëronymus verwelkomt je als bijzondere gasten in zijn paleis. Een routeplan
met 16 scheurluikjes loodst je doorheen alle kamers van het museum. Achter elk luik zit een opdracht of
verwijzing naar een van de gouden kubussen.
Deze kubussen vormen de rode draad doorheen het familieparcours. Doeners, denkers, tekenaars,
uitvinders en bouwers worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan. Eindigen doe je op de zolder
waar alle kinderen het routeplan kunnen omvormen tot een eigen versie van een Besloten Hofje, dat je
als aandenken mee naar huis kan nemen! Meer info vind je hier
(https://www.hofvanbusleyden.be/familieparcours).

Een andere interactieve manier om het museum te leren kennen is met het knotsgekke hoorspel
Margareta’s buren’. Intrigerende stemmen nemen je mee in een verhaal vol burenruzies, roddelmarkten,
middeleeuwse martelscènes en een hele stamboom Bourgondiërs. Meer info over dit amusant hoorspel
vind je hier (/hoorspel-margareta-s-buren-).
Het verhaal is trouwens nog lang niet af! Heel het jaar door kan je met je kroost terecht in het museum.
Wat er nog op de kalender staat van het Museum vind je hier
(https://www.hofvanbusleyden.be/kinderen-2).

Waar
Museum Hof van Busleyden, Sint-Jansstraat 2a, 2800 Mechelen

Openingsuren
maandag:10u - 17u
dinsdag: 10u - 17u
woensdag: gesloten
donderdag: 10u - 22u
vrijdag:10u - 17u
zaterdag:10u - 17u
zondag:10u - 17u

Tarieven

11 EUR | Standaardtarief
9 EUR | Op vertoon van de voucher op je ticket van de Sint-Romboutstoren
(https://visit.mechelen.be/toren)
9 EUR | Mechelaars, 65 +, groepen, kortinghouders
7 EUR | Mensen met een beperking
5 EUR | 13-26j
2 EUR | UiT-pas met kansentarief (Mechelen), Fonds Vrijetijdsparticipatie
gratis

| -13j, ICOM houders, Vrienden van het Hof van Busleyden

Tickets
- Via de ticketbalie van het museum
- Online via deze link (http://brugge.iticketsro.com/hofvanbusleyden) en Visit Mechelen
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Aanverwante pagina's
• Museum Hof van Busleyden (/museum-hof-van-busleyden)
• Museum Hof van Busleyden voor groepen (/museum-hof-van-busleyden-voor-groepen)



