VOORBEREIDING VOOR JE BEZOEK AAN DE
PRIKKELARME AVONDOPENING
Fijn dat je naar de tentoonstelling LUISTER in het MAS komt. In dit document laten we je zien wat je
te wachten staat. Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar mas@antwerpen.be.
Je bezoekt de expo LUISTER op de derde verdieping. Daarna kan je via de roltrappen verder naar
boven gaan, en uitkijken op de stad, de Schelde en de haven. Helemaal boven kan je het panorama
op het dak bezoeken.
Kom je met een rolstoel? Laat het ons dan weten.
Er zijn ook drie rolstoelen ter beschikking in het MAS.
Je kan met de li� naar de expo en naar het uitzicht op de achtste verdieping.
Er zijn geen andere bezoekers in het museum.

TIJDEN
Je bent welkom vanaf 18 uur. Je moet uiterlijk om 21 uur het museum verlaten.
TOEGANKELIJKHEID
De museumzaal en de wandelboulevard zijn rolstoeltoegankelijk via twee li�en.
Een museummedewerker begeleidt je.
Het panoramadak is enkel toegankelijk via een vaste trap, maar het uitzicht vanop de achtste
verdieping is even schi�erend.

HET GEBOUW
Dit zie je als je vanuit de stad komt:

Dit zie je als je van het Eilandje en de Nassaustraat komt:

De ingang is in de hoek van het gebouw:

We verwelkomen je in de hal:

MEDEWERKERS
Bij de ingang staat een medewerker van het MAS, die draagt een naamkaartje en een rode badge.

Hier laat je je �cket zien. Dit kan op een uitgeprint papier of op je telefoon.
Je krijgt ook een audiogids.
In het museum zijn er publieksmedewerkers. Zij dragen ook een naamkaartje en een badge.
In de expo staan mensen van de beveiliging. Zij zien er zo uit:

LOCKERS
Voordat je naar de expo gaat, kan je je jas en je tas opbergen. Grote tassen en rugzakken mogen niet
mee in het museum.
Wandel de gang in.

Aan de rechterkant van de gang zijn er kastjes, die werken met 1 euro of met een muntje dat je aan
de balie kan vragen.

TOILETTEN
Aan de linkerkant van de gang zijn de toile�en. Hier is ook het toilet voor rolstoelgebruikers.

INFORMATIEBALIE
Achter de informa�ebalie in de hal zit een publieksmedewerker die je kan helpen als je een vraag
hebt.
AUDIOGIDS
LUISTER is een expo vol verhalen die je kan beluisteren. Beneden aan de balie krijg je een gra�s
audiogids.
NAAR DE MUSEUMZALEN
Hier beginnen de roltrappen.
Durf of kan je deze niet nemen, vraag dan aan een medewerker om je met de li� naar boven te
brengen.

Je neemt de roltrappen tot aan de derde verdieping. Je loopt nu in de boulevard.

INGANG MUSEUMZAAL

Je loopt door de deur recht voor je. Het contrast tussen de lichte boulevard en de donkere
museumzaal is groot.
De tentoonstelling begint! Je kiest zelf hoe je loopt en welke verhalen je beluistert. Medewerkers
kunnen je helpen bij de keuze van verhalen met minder prikkels.
Je kan ervoor kiezen om het verhaal en het bijbehorend lied te horen, of om alleen het lied te
beluisteren. Hou je audiogids dicht bij het vierkantje, en het toestel start vanzelf.
Rood = lied
Blauw = verhaal + lied

STILTERUIMTE
Op het einde van de museumzaal is er een afgebakende ruimte, voor als je even tot rust wil komen.
ZITTEN
In de museumzaal kan je een plooistoeltje meenemen, zodat je kunt gaan zi�en waar je wilt. De
stoeltjes hangen aan een rek rechts na de twee toegangsdeuren. Hier mag je er eentje nemen.

DAK
Als je de museumzaal uit loopt, kom je opnieuw in de boulevard. Hier is weer veel licht!
Nu kan je de roltrap naar de volgende verdiepingen en het panorama op het dak nemen.
Na de laatste roltrap neem je de vaste trap naar het dak.

Geniet van het uitzicht in openlucht!

EINDE
Om 21 uur gaat het museum dicht. Vergeet je jas en je tas niet. Je gaat buiten via dezelfde weg langs
waar je bent binnen gekomen.
We kijken uit naar je komst. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar
mas@antwerpen.be. We proberen je zo goed mogelijk verder te helpen.

