
Persbericht 

 
 

Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.500 blinde en slechtziende personen om zo zelfstandig mogelijk te 
leven. Zo biedt de Brailleliga naast ondersteuning in het dagelijks leven ook begeleiding op en op weg naar de arbeidsmarkt en 

organiseert ze aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De Brailleliga is actief in heel België en heeft haar hoofdzetel in Brussel. Er 
werken 131 mensen en 613 vrijwilligers. Meer informatie: https://www.braille.be. 

 

 

Kunst, dans en cinema in het Braillemuseum voor de 
Nocturnes 2019 

 
Donderdag 14/11/2019 - van 17 uur tot 22 uur 

BrailleMuseum – Engelandstraat 57 – 1060 Brussel 
 
Brussels Museums Nocturnes houdt deze donderdag 14 november ook halt in het 
BrailleMuseum. Speciaal voor deze 19e editie organiseert de Dienst cultuur 
verschillende workshops. Bezoek ons Museum en ontdek er hoe kunst toegankelijk 
gemaakt wordt voor blinde en slechtziende personen.  
 
De rondleiding begint met een aangepaste voorstelling van een kunstwerk. Deze eerste 
blinde ervaring maakt de weg vrij voor de verkenning van het kunstwerk via een ander 
zintuig: het gehoor!  
 
Even later kunnen bezoekers zich comfortabel installeren in de zetels van de BrailleMedia. 
Daar kunnen ze de technieken van audiobeschrijving ontdekken door middel van een 
mysterieus cinematografisch werk. 
 
Vervolgens kunnen bezoekers Said Gharbi, de oprichter van BGM (Brussels Dance 
Company) ontmoeten. Deze danser, komiek en choreograaf stelt een zintuiglijke en 
esthetische ervaring voor en leert de bezoekers geblinddoekt dansen.  
 
Ten slotte is het Braillemuseum, naast deze verschillende workshops met vaste schema's, 
natuurlijk doorlopend open tot 22.00 uur. Enkele van de lopende activiteiten in het museum 
zijn rondleidingen op aanvraag en een tactiele tekening creëren. 
 
Programma :  

• Schilderkunst: ontdek blindelings een schilderij 
Alle uren vanaf 17.30 uur – laatste workshop om 21.30 uur (BrailleMuseum – 4e 
verdieping)  

• Film: maak kennis met de techniek van audiodescriptie 
18.00 uur en 21.00 uur (BrailleMedia – 4e verdieping)  

• Dans: ontmoeting met Saïd Gharbi die u geblinddoekt leert dansen 
19.00 uur et 20.00 uur (SnoezelBraille – Gelijksvloers)  

• Doorlopende activiteiten in het BrailleMuseum  
Bezoek aan het museum (gids op aanvraag) 
Tactiele tekening creëren. (BrailleMuseum – 4e verdieping)  
 

 

Blijf op de hoogte via: 
Website: www.braille.be  
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga   
Twitter: https://twitter.com/brailleliga 
Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/gob-
brailleliga   

Perscontact: 
Charlotte Santens 
02 533 33 34 - 0498 69 73 98    
charlotte.santens@braille.be  
Ter plaatste : Marie-Jeanne 
Nachtergaele 0498 10 50 45 
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