SAVE THE DATE
MUDIA. KUNST OP ANDERE WIJZE
OPENING VAN EEN NIEUWE, LUDIEKE CULTURELE ATTRACTIE IN DE
PROVINCIE LUXEMBURG IN HET NAJAAR 2018
In september 2018 wordt een nieuwe attractie/ museum geopend in de Provincie Luxembourg, de
MUDIA. Met meer dan 300 werken en een bijzondere didactische ervaring, positioneert de opening
van MUDIA zich op de Belgische nationale scène en de grensregio als een van de niet te missen events
van 2018.
MUDIA, een initiatief van een Belgische kunstliefhebber maar ondersteund door Belgische en
internationale verzamelingen, brengt talrijke originele meesterwerken samen van grote namen van de
Renaissance en hedendaagse kunst zoals Veronese, Brueghel, Rodin, Spilliaert, Van Dongen, Wouters,
Picasso, Modigliani, Giacometti, Magritte, Hergé, Franquin, Geluck, enz.
Schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, foto’s en films gaan samen in een digitaal en high tech
ludiek parcours in verschillende etappes die het publiek uitnodigen om te participeren en tegelijk de
wereld van de kunst en haar evolutie op leuke wijze te begrijpen. Een buitengewone animatiefilm die
het verhaal van de kunstgeschiedenis vertelt en haar stromingen werd speciaal voor MUDIA
geproduceerd en wordt voorgesteld aan de bezoekers en kinderen. Een veertigtal spelletjes,
geanimeerde schilderijen, video’s of leuke tests, verlevendigen het bezoek dat zich uitstrekt over
twintig zalen en zeven eeuwen kunstgeschiedenis omvat.
MUDIA is gevestigd in het centrum van het dorp Redu, dat al bekend is als Boekendorp, in een oude
pastorij die volledig is heringericht door een architectenbureau uit de streek.
Gastronomisch café (met de beste wijnen en bieren) en een winkel met kwaliteitsvoeding. Een uniek
concept van degustatie in een bibliotheek. Belgische en buitenlandse producten van uitzonderlijke
kwaliteit die werden geselecteerd door specialisten.
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