Europese
Vrijdag 14 juni 2019
Bezoek aan de laboratoria van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
Voorstelling van het archeozoologisch, anthropologisch, archeobotanisch en
pollenonderzoek aan het KBIN : bezoek aan de betreffende labo’s; uitleg door
specialisten: beschrijving van de activiteiten, gebruik van de referentiecollectie …
Enkel in het Nederlands / Uniquement en NL
Adres: Vautierstraat 29, Brussel
Rondleiding: 10u, 13u, 15u (duur: 1u30)
Reservering: bdecupere@naturalsciences.be
Maximaal 30 personen per bezoek

ArcheoHotspot in het Museum Kunst & Geschiedenis
Steek de handen uit de mouwen tijdens deze eerste ArcheoHotspot in België!
Maak van dichtbij kennis met archeologie. Op het programma: onderzoek van het
archeologische materiaal uit recente Brusselse opgravingen, puzzelen van scherven
ceramiek, materialen herkennen en sorteren of je eigen archeologische vondsten laten
bekijken door een ervaren archeoloog. Een samenwerking tussen Urban.brussels, het
Museum Kunst & Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.
Adres: Jubelpark 10, Brussel
Uurregeling: 14u tot 16u permanent
Reservering: Vooraf inschrijven via online ticketing (www.kmkg.be) of aan de kassa van het Museum
Kunst & Geschiedenis. Meer info: public@kmkg-mrah.be
Maximaal 50 personen

Begijnhof van Anderlecht / Erasmushuis
Rondleiding in het Begijnhof van Anderlecht met zijn uitzonderlijke vakwerkgevel
daterend uit het begin van de 15de eeuw door de onderzoekers van de Université
libre de Bruxelles en de dendrochronologen van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium.
Enkel in het Frans / Uniquement en FR, samenvatting beschikbaar in het Nederlands
Adres: De Formanoirstraat 31, Anderlecht
Rondleiding: 10u, 11u, 13u, 14u, 15u, 16u (duur: 1u)
Reservering: info@erasmushouse.museum
Maximaal 15 personen per rondleiding

Coudenbergpaleis
Rondleiding gefocaliseerd op de conservatie en opwaardering van de resten van het
voormalige paleis van Brussel.
Adres: Villa-Hermosastraat 5, Brussel
Rondleiding: Nederlands: 10u
Reservering: reservering vóór 07/06/2019 : info@coudenberg.com
Maximaal 15 personen per rondleiding

archeologie

dagen

Zaterdag 15 juin 2019

Zondag 16 juni 2019

in het Brussels Gewest
ArcheoHotspot in het Museum Kunst & Geschiedenis

ArcheoHotspot in het Museum Kunst & Geschiedenis

Steek de handen uit de mouwen tijdens deze eerste ArcheoHotspot in België! Maak van
dichtbij kennis met archeologie. Op het programma: onderzoek van het archeologische
materiaal uit recente Brusselse opgravingen, puzzelen van scherven ceramiek, materialen
herkennen en sorteren of je eigen archeologische vondsten laten bekijken door een ervaren
archeoloog. Een samenwerking tussen Urban.brussels, het Museum Kunst & Geschiedenis
en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

Steek de handen uit de mouwen tijdens deze eerste ArcheoHotspot in België!
Maak van dichtbij kennis met archeologie. Op het programma: onderzoek van het
archeologische materiaal uit recente Brusselse opgravingen, puzzelen van scherven
ceramiek, materialen herkennen en sorteren of je eigen archeologische vondsten laten
bekijken door een ervaren archeoloog. Een samenwerking tussen Urban.brussels, het
Museum Kunst & Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

Adres: Jubelpark 10, Brussel
Uurregeling: 14u tot 16u permanent
Reservering: Vooraf inschrijven via online ticketing (www.kmkg.be) of aan de kassa van het Museum
Kunst & Geschiedenis. Meer info: public@kmkg-mrah.be
Maximaal 50 personen

Adres: Jubelpark 10, Brussel
Uurregeling: 14u tot 16u permanent
Reservering: Vooraf inschrijven via online ticketing (www.kmkg.be) of aan de kassa van het Museum
Kunst & Geschiedenis. Meer info: public@kmkg-mrah.be
Maximaal 50 personen

De kelders van de Hoogstraat 81-85

De priorij van Rood Klooster

Rondleiding in de kelders van de Hoogstraat 81-85 in het kader van het onderzoeksproject
rondom de kelders en benedenzalen binnen het Brussels gewest (13de-19de eeuw) door
onderzoekers van de Université libre de Bruxelles.

Archeologisch bezoek van de restauratiewerf van de priorwoning en van de
tentoonstelling Van Orley in het Kunstencentrum door de archeologen van de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de dendrochronologen van
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, in samenwerking met het
Kunstencentrum van het Rood Klooster.

Adres: Hoogstraat 81-85, Brussel
Rondleiding: 10u, 11u, 14u en 15u (duur: 45 min.)
Reservering: BAS@ulb.ac.be
Maximaal 12 personen per rondleiding

Enkel in het Frans / Uniquement en FR

Abdij van Vorst
Archeologisch bezoek van de site van de abdij van Vorst door de archeologen van de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de dendrochronologen van het Koninklijk
Instituut voor Kunstpatrimonium.

Adres: Rokloosterstraat 4, Oudergem
Rondleiding: 11u30, 14u (duur: 1u30)
Reservering: inschrijving de dag zelf aan het infopunt op de parking aan de ingang van het 		
Kunstencentrum
Maximaal 30 personen per rondleiding

Enkel in het Frans / Uniquement en FR
Adres Sint-Denijsplein, Vorst Visite 1 : 10h30-12h00 ; visite 2 : 13h00-14h30
Rondleiding: 10u30, 13u (duur: 1u30)
Reservering: l.hardenne@kmkg-mrah.be
Maximaal 30 personen per rondleiding

Ontdek alle archeologische publicaties op

Heeft u nog vragen?

www.erfgoed.brussels

archeologie@urban.brussels

25 % korting tijdens deze 3 dagen
in de Sint-Gorikshallen
Permanente archeologische vitrines
op het gelijkvloers en -1 / gratis toegang

“ Bruxelles Patrimoines – Brussel Erfgoed ”
voor de laatste nieuwtjes omtrent het Brussels erfgoed

