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HET HERGÉ MUSEUM
HEROPENT ZIJN DEUREN!
VERSOEPELING VAN LOCKDOWN
EN DUBBELE VERJAARDAG
Op 22 mei, ter gelegenheid
van de geboortedag van Hergé
en het 11-jarig bestaan van het Museum,
hebben wij het genoegen de heropening
voor het publiek met verschillende
verrassingen aan te kondigen.
Na de lange sluiting als gevolg van de coronamaatregelen zijn we al maar te blij dat we onze bezoekers
opnieuw kunnen verwelkomen!
Het hele team heeft deze bijzondere periode aangegrepen om alles op te frissen met nieuwigheden en
verbeteringen. De muren binnen en buiten kregen een
nieuw laagje verf en de vloeren zijn vernieuwd. Ook
de boekhandel van het museum gaat opnieuw open,
maar restaurant Le Petit Vingtième (dat eveneens in een
nieuw jasje werd gestopt) blijft voorlopig gesloten.
Verder hebben we een reeks maatregelen getroffen die
duidelijk worden uitgelegd, zodat iedereen de ruimtes
van het Hergé Museum op een aangename en veilige
manier kan bezoeken, met respect voor de sociale
afstandsregels.
Aangezien het museum een oppervlakte heeft van
3600 m², kunnen bezoekers ervan genieten zonder al te
dicht bij elkaar te komen. Ze kunnen ook in alle rust het
standbeeld van Hergé door Tom Frantzen bewonderen.
Het werk werd minder dan een jaar geleden onthuld en
bevindt zich buiten het gebouw, in een prachtige groene
oase. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen, zijn
groepen (uitgezonderd gezinnen) niet toegelaten.
Er werd nog een andere maatregel getroffen om elk onnodig contact te vermijden : het Hergé Museum beschikt
nu immers over een audiogids in de vorm van een app
die u op uw smartphone kunt downloaden. Deze app
is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels, Duits,
Spaans en Chinees.

HET HERGÉ MUSEUM
rue du Labrador 26
1348 Louvain-la-Neuve
België

Sinds 2013 neemt het Hergé Museum deel aan de actie
Gratis op de eerste zondag van de maand, een initiatief
van de vzw Arts&Publics . Deze actie heeft altijd al een
groot succes gekend. Op zondag 7 juni 2020 zal Arts&
Publics ons museum trouwens in de bloemetjes zetten.
Het team van het Hergé Museum toont zich graag
solidair met de bevolking en heeft daarom beslist dat
alle bezoekers gedurende de maand juni toegang te
verlenen van 10u30 tot 18u.
Zo kan iedereen naar hartenlust de honderden archiefdocumenten, maquettes, kunstobjecten en natuurlijk
de vele originele prenten van Hergé komen (her)ontdekken. Tot slot staan er verschillende activiteiten op
stapel ter gelegenheid van de heropening van het
Hergé Museum èn van onze elfde verjaardag!
• Vanaf 1 juni wordt er een nieuwe tijdelijke tentoonstelling georganiseerd in het Atrium. Waarover ? Dat is
een verrassing… een grote verrassing !
• Wie bij ons langskomt, krijgt een quizboekje in verband met het thema van deze tentoonstelling, zodat
een bezoek nog boeiender wordt.
• Verder zullen er ter gelegenheid van dit evenement
op diverse plaatsen in het gebouw nieuwe films en
documentaires worden getoond.
Om kennis te nemen van de nieuwe maatregelen, het
persdossier en meerdere informatie, zie:

www.museeherge.com

OPENINGSUREN
Van dinsdag tot vrijdag 10.30 > 17.30
Zaterdag en zondag 10.30 >18.00
Open op feestdagen,
behalve op 1 januari en 25 december
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