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Het museum
als een fabriek
Wat leert het verleden ons over de
toekomst? Wat heeft het dwarrelende
neusje van de esdoorn gemeen met de
propellers van een drone? Hoe ziet een
robot geïnspireerd op een luipaard in
volle vaart er uit?

D

e Museumfabriek is een nieuw
museum in Enschede. Het is een
wonderkamer voor bezoekers van
alle leeftijden. Je ontdekt er de
samenhang tussen natuur, cultuur,
kunst, techniek en wetenschap.
De Museumfabriek is een museum waar je
door een microscoop of telescoop kunt turen,
waar je je kunt verbazen en waar je kunt leren.
Maar ook waar je kunt onderzoeken, creëren,
zagen, tekenen, drukken, solderen, monteren
en coderen.
In andere musea mag je kijken,
in De Museumfabriek doe je mee.
De Museumfabriek is een museum waar we
de tijd trotseren - maar waar die nooit stil staat.
Een museum dat niet alleen over het verleden
gaat maar vooral over nu en later.
Een museum waar de toekomst wordt gemaakt.
Een museum als een fabriek.
Dé fabriek - De Museumfabriek

www.demuseumfabriek.nl

NU ZIEN EN MEEMAKEN

NU ZIEN EN MEEMAKEN

EXPO

EVENEMENT

DE DROOM VAN
HET VLIEGEN

MAKER FESTIVAL TWENTE
Het Maker Festival Twente is een festival van en voor
inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid, waarmee
‘makers’ in de schijnwerpers worden gezet. Uitvinders,
bedrijven, wetenschappers, kunstenaars en andere
makers laten zien wat ze maken, delen hun kennis en
laten de bezoekers vooral meedoen. Dit jaar staat het
MFT volledig in het teken van Frankenstein en de toekomst van mens en technologie. De wereldberoemde
kunstenaar Stelarc doet performances, je maakt kennis
met augmented en virtual reality, werkt in een digitaal
laboratorium en nog veel meer.

‘De droom van het vliegen’ gaat over de menselijke droom om te kunnen vliegen
- om los te komen van de aarde en om op eigen kracht door het luchtruim te suizen. Je ontdekt hoe het kan dat een vogel in de lucht blijft. Hoe rupsen het luchtruim kiezen door te transformeren tot vlinders met prachtige vleugels.
Hoe de zaden van de esdoorn hun vleugeltjes uitzetten zodat de wind ze optimaal
kan verspreiden. Maar ook zie je beroemde vliegtuigen als de Wright Flyer en
de zweefvlieger van Otto Lilienthal.

data

26 en 27 mei

tijd

11:00 tot 18:00 uur

entree

gratis

locaties	De Museumfabriek, Tetem en Roombeekplein

WORKSHOP

OMG... It’s a
Battery Eater!

EXPO

FRANKENSTEIN

In De Museumfabriek gaat het over het vormgeven
van de wereld - in natuur, cultuur, techniek en taal.
Uitvinder en kunstenaar Eibert Draisma verbeeldde
deze missie in een mascotte. Het batterij-etende
museummannetje, die leeft op lege batterijen, maak
je zelf in de werkplaatsen van het museum.

Wetenschappers voorspellen dat de technologie de mens in 2060 in vele
opzichten de baas is. Hoe zal het zijn om mens in die wereld te zijn?

‘Frankenstein’ stelt vragen, laat voelen, hallucineert en verrast. Als bezoeker ervaar
je de wereld van de toekomst. In de tentoonstelling is werk te zien van verschillende
kunstenaars, ontwerpers en uitvinders. Zo ontdek je ‘Het Modulaire Lichaam’ van
Floris Kaayk en de augmented reality-kunst van Louise te Poele, bekijk je prachtige
films, voorspelt jouw eigen toekomst in de MyFutures-stoel, ontmoet de robots van
uitvinder Eibert Draisma en leef je mee met de ‘Suffering Machine’.

data

iedere dinsdag t/m zondag

tijd

11:00 tot 17:00 uur

prijs

€ 4,- naast entree

VERWACHT IN 2019
DE VERBEELDING
VAN DE HEMEL

De aarde is rond - of toch niet? Draait de aarde om
de zon, of de zon om de aarde? Als sinds we het ons
kunnen herinneren, maken we ons voorstellingen van
hemel en aarde. Of die nu plat is, of rond, en of het
Wodan is die het onweer maakt of dat dat een heel
verschijnsel is. Door naar de hemel te kijken, ontwikkelden de Maya’s een uiterst precieze kalender - al
duizenden jaren geleden.
De verbeelding van de hemel gaat over al die verhalen.
Het is een reis door de tijd die het onzichtbare zichtbaar maakt.

EXPO > vanaf 7 juli

De Griezelige
Insectenshow

Is een insect een eng, kriebelig beest waar je echt niets aan hebt? Niets is minder
waar! De hele zomervakantie krioelt De Museumfabriek van de insecten.
De Griezelige Insectenshow is hét zomeruitje van dit jaar!
Met insectologen bewonder je sprinkhanen, wandelende takken en bladeren, kevers
en kakkerlakken in grote terraria. Je ontdekt hoe mieren leven in ‘Ant City’, een
3D-gangenstelsel met transparante looproutes en mierenarena’s. Je laat je verwonderen door enorme insectenfoto’s en uitvergrote insectenmodellen. Je doet zelf
microscopisch onderzoek, leert insecten tekenen en je maakt zelfbedachte insecten.

De Wonderkamer

De collecties van
De Museumfabriek
herbergen de meest
bijzondere schatten
- van knipmuts tot
mammoet en van xylotheek tot dessinboek.
In de Wonderkamer
maak je kennis met
de rijkheid van de collecties. In deze studieuze ruimte
laat je je verwonderen en begin je eigen experimenten
door te tekenen, uit te pluizen en door de microscoop
te kijken.

Collectiecentrum

DE MAKERSPACE

Het bestaande depot van De Museumfabriek wordt
omgebouwd tot een licht en open collectiecentrum.
Dat bestaat uit een conserveringsruimte met aansluitend een groot restauratieatelier. In het collectiecentrum wordt bestudeerd, gefotografeerd, geregistreerd
en desgewenst behandeld en geconserveerd. Slechts
gescheiden door een glazen wand over de hele breedte
worden bezoekers betrokken bij al deze werkzaamheden van het museumbedrijf.

Een ruimte waar je kunt zagen, verven, lasersnijden,
3D-printen, solderen en bouwen. Na een inspirerend museumbezoek betreed je de Makerspace, waar
je wordt uitgenodigd om de toekomst vorm te geven.
Je volgt hier workshops en cursussen, maar kunt ook
zelfstandig aan het werk.

TWENTELAB

> nu in ontwikkeling
Een plek waar liefhebbers, kenners en vrijwilligers aan het werk kunnen met het erfgoed van De
Museumfabriek én Rijksmuseum Twenthe - ten
overstaan van het publiek. Zowel in het collectiecentrum met depot, restauratieatelier en fotostudio als in
het studiecentrum met een forse handbibliotheek en
uitgebreide onderzoeksfaciliteiten. Een centrum waar
geëxperimenteerd wordt met radicale openheid en
hightech oplossingen; een proeftuin voor Twente.
Dat is het TwenteLab.

KENNISCENTRUM

Het kenniscentrum wordt het knooppunt van de
bestudering en ontsluiting van de collecties van De
Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe. Dit is de
plek waar vrijwilligers, medewerkers en andere geïnteresseerden samenwerken aan collectiebehoud en
registratie. Waar registrators en bibliotheekmedewerkers werken aan het up-to date-houden van de kennis
over de collecties. Waar het geheugen van beide musea
in archief is opgeslagen en waar de ‘collectie online’
wordt verrijkt.

WELKOM
VAN TEXTIELFABRIEK NAAR
MUSEUMFABRIEK

Een kop koffie voordat je het museum betreedt, een lekker taartje na je
bezoek, een plek om rustig een ochtend
te werken, om een zakelijke afspraak
te hebben of om in het weekend met
vrienden af te spreken: voel je welkom in de Roombeekkantine! De
Roombeekkantine is vrij toegankelijk
(een kaartje voor het museum is dus
niet nodig).
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ROOMBEEKKANTINE

Je kunt De Museumfabriek op verschillende manieren steunen. Door bijvoorbeeld (Bijzondere) Vriend of Weldoener
te worden van het museum. Vrienden
maken het museum en hebben daarom altijd een streepje voor en kunnen
genieten van speciale bijeenkomsten,
kortingen op uitgaven en andere
festiviteiten.

DE MUSEUMFABRIEK
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De Museumfabriek is een museum én
een fabriek. Een museum omdat er met
verbazingwekkende collecties de mooiste
tentoonstellingen worden gemaakt en
een fabriek omdat het de bedoeling is
dat je er zelf aan de slag gaat. Het is een
museum waar je meedoet en waar je zelf
creatief kunt zijn. En dat allemaal in de
voormalige textielfabriek Het Rozendaal.

EEN STREEPJE
VOOR?

wc

SPEEL MEE VOOR DE
MUSEUMFABRIEK!
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De Museumfabriek
wordt gesteund
door de BankGiro
Loterij. De BankGiro Loterij wil cultuur in Nederland
behouden en bevorderen en steunt
daarom musea, monumenten en
andere organisaties die actief zijn
op het terrein van cultureel erfgoed.
Ook de realisatie van De Museumfabriek wordt mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de BankGiro Loterij. Als u meespeelt kunt
u ervoor kiezen De Museumfabriek
te steunen. Speel mee voor De
Museumfabriek!

1e etage
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KOM LANGS
VERHUUR, EVENTS
EN ARRANGEMENTEN
De Museumfabriek leent zich uitstekend als bijzondere vergaderlocatie of voor een exclusief (business-)
event. In de museumtoren vergader je met een prachtig uitzicht over Roombeek. In de museumloodsen
organiseer je een bijeenkomst, diner of presentatie
voor 20 tot 1000 personen. En het auditorium is
perfect voor een conferentie of een lezing.

DE MUSEUMFABRIEK
HET ROZENDAAL 11
7523 XG ENSCHEDE
INFO@DEMUSEUMFABRIEK.NL
WWW.DEMUSEUMFABRIEK.NL
Neem voor meer informatie of boekingen contact
op met de medewerkers van het servicecentrum via
arrangementen@twentsewelle.nl of 053-2012099.

FAMILIEKAART
Voor maar € 20,00 per jaar bezoek je met maximaal
2 volwassenen en 3 kinderen (<18 jaar) het hele jaar
lang De Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe!
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