
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN DESIGN 
MUSEUM GENT: BELGIAN DESIGN - 

GENEROUS NATURE



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In Design Museum Gent loopt een tijdelijke tentoonstelling. 
Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan 
bezoeken tijdens een bepaalde periode. Daarna zal ik deze 
tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. Dan is er een 
andere tentoonstelling. Dit stappenplan gaat over de 
tentoonstelling ‘Belgian Design: Generous Nature’.
In dit stappenplan kan ik lezen wat ik allemaal zal zien in deze 
tentoonstelling. Deze tentoonstelling kan ik zien in Design 
Museum Gent tot 29 september 2019.
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Deze tentoonstelling bezoek ik op verdieping -1. De zalen die 
bij deze tijdelijke tentoonstelling horen zijn aangeduid op de 
plattegrond hierboven. 

Dit is de ingang van de tentoonstelling. Ik neem de trap naar 
beneden in de tentoonstelling ‘Dieren op Maat’.

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen 
aan de kassa. In het gewone stappenplan van Design Museum 
Gent kan ik lezen hoe ik dit moet doen. Als ik een ticket heb 
gekocht, begint mijn bezoek aan de tentoonstelling. 



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In deze tentoonstelling staan enkele schermen. 
Op deze schermen speelt een film. Ik kan luisteren naar deze 
film door de koptelefoon op te zetten. 

Er staan ook touchscreenschermen. Deze schermen mag ik 
aanraken. 

In deze tentoonstelling 
kan ik het werk zien 
van Belgische designers 
rond het thema 
‘Duurzaamheid’. 
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Ik ben klaar met deze tijdelijke tentoonstelling. Als ik dat wil, 
kan ik dan ook nog in de rest van het museum rondwandelen. 
Dan gebruik ik het algemene stappenplan en de 
stappenplannen van de andere tijdelijke tentoonstellingen. 

Op deze verdieping hoor ik het geluid van de tentoonstelling 
op de verdieping erboven. Dat is de tentoonstelling ‘Dieren op 
Maat’. Deze geluiden kunnen luid zijn. Als ik niet zo goed tegen 
luide geluiden kan, dan breng ik een koptelefoon mee. 
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