
 

 

Bezoek voor blinden en slechtzienden 
en hun begeleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

INLEIDING 

Het MAS vertelt verhalen over Antwerpen in de wereld en de wereld in Antwerpen. Verhalen die hier 

van over de hele wereld binnenstromen. Vroeger, vandaag en in de toekomst. Elke dag worden hier 

nieuwe verhalen geschreven. Want een havenstad staat nooit stil. Het MAS is een plek waar je naar 

de wereld, de stad en jezelf kijkt.  

Welkom in het MAS, een stroom aan verhalen.  

 

Hieronder vind je, als begeleider, een handleiding bij het bezoek.  

 

 

Plaats: in de boulevard, best op de 3e verdieping, daar is het rustiger, en hebben jullie het gebouw al 

ervaren.  

Materiaal: de maquette (vraag ernaar bij de balie) 

Geef een beschrijving van de plaats in de boulevard waar je je bevindt en vertel erbij wat er te zien is. 

Is er iets opgevallen toen jullie de roltrap omhoog kwamen? Hebben jullie het gevoel de roltrap te 

nemen op dezelfde plaats? Voel je temperatuurverschillen (vooral bij warm weer)?  

Om de spiraal van de wandelboulevard duidelijk te maken, laat je de houten maquette rondgaan. Je 

kan als begeleider je partner begeleiden in de tast.  

Meer info: 
 
De naam die de architecten eraan gaven (Stapelhuis) verwijst uiteraard naar de haven en het 
bewaren van goederen, voorwerpen, ... Maar het MAS is ook letterlijk een gestapelde toren. Elke 
verdieping is een vierkante box en ziet er hetzelfde uit: aan één zijde de boulevard, aan de andere 
zijde een L-vormige museumzaal, opgebouwd rond een binnenkern (waarin zich liften, noodtrappen 
en de technieken bevinden). 
De boxen worden a.h.w. gestapeld, maar niet zomaar de een boven de ander; de verdiepingen 
werden telkens een kwartslag gedraaid. Op die manier wordt de bezoeker bij het naar boven gaan 
telkens geconfronteerd met een ander uitzicht over de stad 
 
Tip: Laat de ruimtelijkheid voelen door te roepen of je stem te verheffen in de boulevard. 

Materiaal: de rode steen met medaillon tegen de muur  (of op de vloer) 

Ga naar een steen. Hier kan je de structuur en de grootte voelen. Vraag naar welke soort steen het 

zou zijn. Sommigen hebben in het midden een medaillon, anderen niet.  



 

 

Beschrijf het medaillon: aan de rand voel je woorden. In het midden voel je de blokjes die een 

voorstelling vormen van de ideale stad. 

Meer info:  

De zandstenen gevelsteen die binnen en buiten gebruikt wordt is afkomstig uit vier verschillende 

groeven uit Noord-India (Rajasthan). Ze hebben vier verschillende tinten: bruin, paars, rood en 

oranje. De kleur verwijst naar de baksteenarchitectuur van de meeste pakhuizen. De afmeting van de 

panelen is 60 op 90cm.  

Je ziet nooit meer dan drie panelen van dezelfde tint naast elkaar. De plaatsing van de stenen werd 

berekend door een computerprogramma. Dit computerprogramma werkt volgens het 

‘landkaartaxioma’, dat ook wordt gebruikt om landkaarten te ontwerpen met zo weinig mogelijk 

kleuren. 

In de wanden en vloeren is net zoals in de gevel een patroon van ornamenten voorzien. Soms zijn 

deze ook ingevuld met een lichtelement, een branddetector of het ventilatiesysteem. 

Schrijver Tom Lanoye en grafisch ontwerper Tom Hautekiet brengen respectievelijk met de tekst en 

het ontwerp van dit medaillon een ode aan de stad, de haven, de stroom en de wereld. Voor het 

ontwerp baseerde Hautekiet zich op de plannen van een Italiaanse renaissance architect voor de 

ideale stad. Het stadje Palmanova nabij Trieste is volgens dat grondplan gebouwd. 

Tom Lanoye schreef een gedicht  dat rondom rond gelezen kan worden. Elk  woord kan als begin en 

einde van het rondeel fungeren. 

Materiaal: het gebogen glas 

Beweeg langs het glas. Waaraan doet dit je denken?  

Meer info: 

De golvende glaspartijen, ontwikkeld door de glasingenieur Rob Nijsse (ook uitgevoerd in Casa da 

Musica in Porto) hebben de windgevoeligheid als grootste uitdaging.  

De hoogte van de glasplaten is 6m. Op de hoeken werden twee glasplaten boven elkaar geplaatst. 
Hier was een extra versterking tegen de wind noodzakelijk. Windbuizen opgehangen aan een ketting, 
nemen de wind op door een pompbeweging. 

 

 

Er is geen vast parcours. De expo werkt met scanpunten.  

De blauwe punten scan je om het verhaal en een bijbehorend lied te horen.  
De rode punten scan je om alleen het lied te horen.  
 
NB: De verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De liedjes meezingen en dansen? Daar staat 

geen leeftijd op.  



 

 

WAT? TE DOEN?  BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 

 Eerste ruimte Scan het blauwe punt om de verwelkoming van 
Kameleonie te horen.  

Beschrijving grote ruimte  De verhalen worden verteld in een theatraal 
decor, gemaakt van blank hout. De vormen 
passen telkens bij het verhaal.  
 
Je kan samen voelen aan de muren van de 
kathedraal.  
Of ontdek de ramen van het huisje bij het verhaal 
van Lange Wapper. Stap er gerust binnen, ga elk 
in een hoek staan en laat een derde persoon een 
foto van jullie nemen door het raam. Raar effect 
verzekerd!  
Voel je de verschillende vloerbedekkingen? Van 
eikenhouten planken naar vasttapijt naar…. 
 

De Zwanenridder Tijd om je handschoenen aan te trekken.  
Hier mag je de helm en de borstplaat van de 
ridder aanraken (de rest van het harnas niet!) én 
de zwanenslede (maar niet de lederen 
voetsteuntjes). Zet je daarna op een bankje, en 
luister naar het verhaal.  
 

Brabo en Antigoon Voel je een verschil in ondergrond? Samen steek 
je een glanzend en glad stuk ‘Schelde’ over.  
 
Hier mag je het handje op de MAS gevelsteen 
betasten. Is dit de hand van de Reus, die Brabo 
afhakte?  
Ook de baard van de reus kan je voorzichtig 
aanraken. 
 
Luister daarna naar het hele verhaal.  

Voorlaatste ruimte, met 
het lager plafond 

In de voorbereiding voor de expo bracht het MAS 
de collectie buiten de museummuren. Voor de 
schrijfwedstrijd ‘De Wondere Pluim’ reisden 35 
authentieke collectiestukken naar evenveel lagere 
scholen als inspiratie voor nieuwe stadsverhalen. 
Nooit eerder leende het museum stukken uit aan 
een partner die zelf geen museum is. Je ziet de 
stukken hier.  
 
Luister naar een aantal verhalen, ingesproken 
door de jonge winnaars van deze schrijfwedstrijd. 
 

 

 

 



 

 

 

Je kan als afsluiter samen naar het dak gaan. Voel de zon of de regen, de wind in de haren, … Geef de 

vier uitzichten mee. Hoor je geluiden aanwaaien uit de stad of de haven?  

 

Bedankt voor jullie bezoek! 

 

 
 


