
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN DESIGN 
MUSEUM GENT: ENSEMBLES



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 ‘Ensembles’. In dit stappenplan kan ik lezen wat 
ik allemaal zal zien tijdens deze tentoonstelling. 
Deze tentoonstelling kan ik bezoeken in Design Museum tot 5 
januari 2020.

ENSEMBLES

Deze tentoonstelling kan ik bezoeken op de gelijksvloers. De 
zalen die bij de tijdelijke tentoonstelling horen zijn aangeduid 
op de plattegrond hierboven. 

In deze tentoonstelling kan ik interieurs zien van 3 ontwerpers. 
Deze ontwerpers zijn Henry van de Velde, Huib Hoste en Alfred 
Hendrickx. In de tijdelijke tentoonstelling is er niet veel licht. 

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

De drie andere zalen die bij deze tentoonstelling horen liggen 
tegenover de kassa. 

In deze zalen staan informatieborden. 

ENSEMBLES

Dit is de ingang van de tentoonstelling op het gelijkvloers.

Dit is de eerste zaal. In deze zaal is er niet veel licht. 



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Ik kan de koptelfoon opzetten om het geluid bij de film te 
horen. Als ik klaar ben, hang ik de koptelefoon terug. 

Aan deze informatieborden hangt een scherm waarop een film 
speelt.

ENSEMBLES

De houten vloer in deze tentoonstelling kraakt als ik er op stap. 

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. 


