
Slotweekend  

van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Zaterdag 30 november 

 
 

Uur Activiteit Plaats Prijs 
 
Tussen 10u00 en 11u30 

 
Vertrek olifant 

  

  
Workshops voor families: 

  

13u40/15u00/17u20     Verhalen (N) Trap in zaal 6 1€ bij 
inschrijving 

13u00/14u20/16u40     Verhalen (F) Trap in zaal 6 1€ bij 
inschrijving 

13u00/14u20/15u40/ 
17u00 

    Djembé Trap in zaal 11 1€ bij 
inschrijving 

13u40/15u00/16u20     Gumboots dance Trap in zaal 11 1€ bij 
inschrijving 

13u00/13u50/14u40/ 
15u40/16u30/17u20 

    Recup Trap in zaal 14 1€ bij 
inschrijving 

 
14u15 

 
Theater: Het verhaal van de wereld (N) 

 
Zaal 18 

 
Gratis 

15u30 Theater: Het verhaal van de wereld (F) Zaal 18 Gratis 
16u30 Voices : Nabindibo Zaal 18 Gratis 
 

Doorlopend 

Vanaf 10u00 Audiovisueel project: ‘Ingeblikte 
museumblikken’ 

Zaal 19  

 Babbelbox Zaal 4  
 Schilderij: Reorganisatie Zaal 8  
 Uitverkoop museumshop Zaal 2  
 Stand Publicatiedienst Zaal 8  
Vanaf 14u30 Demo’s percussie Zaal 10  
 



 

I’ll be back !  
Vertrek van de olifant 

Vanaf vandaag starten we met het ontruimen van het museum voor de renovatie.  De olifant 

vertrekt als eerste groot museumstuk. Hij wordt in een kist naar de rotonde gebracht en via een 

platform op de vrachtwagen gezet. Een hele klus. In afwachting van zijn terugkomst zal hij in 

Technopolis verblijven. 

Tussen 10u00 en 11u30 * Zaal 20, 21 en 1 

 

Voor families 
Verhalen 

In een sfeervolle omgeving nemen de magische woorden van een verteller het hele gezin op 

sleeptouw. We geven het woord aan de rijke Afrikaanse orale verbeeldingskracht! 

Vanaf 6 jaar * Max. 25 personen 

13u40, 15u00 en 17u20 * Duur: 30 min. * 1€, bij inschrijving * Via trap in zaal 6 

 

Djembé 

Djembé is emblematisch voor heel Afrika, zelfs al is het een muziekinstrument uit West-Afrika.  Een 

professionele muzikant zal je een initiatie geven in het meeslepende djembéspel. Groot en klein 

worden meegesleurd in zijn opzwepende ritmes.  

Vanaf 7 jaar * Max. 23 personen 

13u00, 14u20, 15u40 en 17u00 * Duur: 30 min. * 1€, bij inschrijving * Via trap in zaal 11 

Gumboots dance 

Hier kan je leren dansen zoals de mijnwerkers in Zuid-Afrika. Trek gummilaarzen aan en volg Justino 

die je voordanst. Je zal versteld staan hoe je al dansend muziek kan maken.   

Vanaf 7 jaar * Max. 25 personen 

13u40, 15u00 en 16u20 * Duur: 30 min. * 1€, bij inschrijving * Via trap in zaal 11 

 

Recup 

In het Congolese dorp Nianga maken kinderen hun speelgoed van recuperatiemateriaal. Kom dat 

ook doen en neem je creatie daarna mee naar huis, als herinnering aan het museum.  

Vanaf 6 jaar * Max. 20 personen 

13u00, 13u50, 14u40, 15u40, 16u30 en 17u20 * Duur: 30 min. * 1€, bij inschrijving * Via trap in zaal 

14  

Theater: Het verhaal van de wereld    

Deze voorstelling is grappig, ontroerend en meeslepend.  Het is een verrassende tocht met woord, 

zang en dans. En dat alles samen met het publiek. 

Met Apollinaire Djouomou en Tom van Outryve 

Vanaf 6 jaar  

14u15 *  In het Nederlands  * Duur: 45 min.*  Gratis * Zaal 18 

 

 



Muziek 
Voices: Nabindibo 

Nabindibo stelt polyfone liederen voor uit Haut-Uele (DRC) en uit het repertorium van Pygmeeën, 

Swahili, Lingala en Zoeloe, ... De liederen vertellen over geboorte, huwelijk, de dood, de jacht, … 

Met Bernadette Aningi (zang), Baniele Mbambo (zang), Irène Meta Kabea (zang), Abel Mansia 

(percussie, zang) en Fredy Massamba (percussie, zang) 

16u30 * Gratis * Zaal 18  

 

Demo’s percussie 

Demonstraties met tama, kalebas en ngoni.  
Met Hervé Badiel en Olivier Stromane  

Doorlopend  van 14u30 tot 17u30 * Gratis * Zaal 10 

 

Maar ook: 
‘Ingeblikte museumblikken’. Een audiovisueel project  

Een 70-tal studenten, docenten, kunstenaars en professionals in de audiovisuele kunsten blikten 

beelden in over de rol van het museum, zijn verleden, heden en toekomst. Met als resultaat een 

video, (animatie)film of clip van maximum 4 minuten.  

Doorlopend * Zaal 19 

 

Babbelbox 

Nu het museum zal  renoveren, kan je daarover een berichtje nalaten. Neem plaats in de babbelbox 

en vertel in 30 seconden wat het museum voor jou betekent. Een selectie van die gefilmde 

berichtjes zal te zien zijn op de website van het museum. 

Doorlopend * Zaal 4 

 

Schilderij: Reorganisatie 

In het kader van het renovatieproject van het museum, geeft Chéri Samba zijn visie op de feiten.   

Zaal 8 

 

Uitverkoop museumshop 

Totale uitverkoop van de shop aan kleine prijsjes 

Doorlopend * Zaal 2  

 

Stand Publicatiedienst 

Verkoop boeken  

Doorlopend * Zaal 8 

 

Pop-up krant 

Vanaf nu verschijnt regelmatig de Pop-up krant. Neem alvast het eerste nummer mee. Je vindt er 

info over onze activiteiten tijdens de sluitingsperiode en over de renovatie van het museum. 

 


