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Het KMSKA in Antwerpen is genomineerd.
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Antwerpen scoort goed bij Museumprijzen

vr 23/03/07 - Het Museum van Hedendaagse Kunst (MuHKA) en het Museum voor Schone
Kunsten (KMSKA) in Antwerpen zijn allebei genomineerd voor de Museumprijs 2007.

De Museumprijs beloont een Vlaams, Brussels en Waals museum met elk 10.000 euro. Vandaag zijn de
nominaties bekendgemaakt.

Ook het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende is genomineerd voor Vlaanderen.

De jury heeft musea geselecteerd die een inspanning doen om het museum toegankelijk te maken voor
het brede publiek, maar ook voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen, kansarmen, allochtonen en
mensen met een handicap.
Ook kleine musea op de shorlist

Bij de nominaties hield de jury er rekening mee dat ook telkens kleine musea op de shortlist
terechtkwamen. De musea die de prijs in het verleden al wonnen, komen vijf jaar niet meer in
aanmerking.

De uitreiking vindt plaats op donderdag 26 april in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.
Het publiek kan via de website van de Museumprijs stemmen voor de publieksprijs.

Het publiek kan stemmen voor één museum in Vlaanderen, één museum in Wallonië en één museum in
Brussel. De publieksprijs is telkens 2.500 euro waard.

Meer info over de MuseumQrijs

Nominaties voor Vlaanderen

- Museum Felix de Boeck, Drogenbos
- MuHKA Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen
- PMMK Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Oostende
- KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
- Sportimonium, Hofstade
Nominaties voor Brussel

- Museum David en Alic van Buuren
- KMKG Jubelparkmuseum
- MIM KMKG Muziekinstrumentenmuseum
- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
- Museum voor Schone Kunsten van Elsene
Nominaties voor Wallonië

- Musée des Beaux Arts, Tournai
- Musée de la Photographie, Charleroi
- Musée provincial Félicien Rops, Namen
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