
WISSELENDE COLLECTIEPRESENTATIE -
LOST & FOUND NORTH-7 EXPEDITION



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In het M HKA zijn verschillende wisselende tentoonstellingen. 
Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan zien 
tijdens een bepaalde periode. Daarna zal ik deze 
tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. 
Dan is er een andere tentoonstelling. 

LOST & FOUND NORTH-7 EXPEDITION

Dit stappenplan gaat over de wisselende collectiepresentatie 
1. De naam van deze tentoonstelling is Lost & Found North-7 
Expedition. In dit stappenplan kan ik lezen wat ik allemaal zal 
zien tijdens deze tentoonstelling. Ik kan deze tentoonstelling 
zien in het M HKA vanaf 14 september 2019 tot 5 januari 2020. 
Deze tentoonstelling is gratis. Ik heb geen ticket nodig om deze 
tentoonstelling te bezoeken. 

De start van de wisselende collectiepresentatie is aan de 
linkerkant van de grote ruimte waar de balie is. 

Ik ben in een ruimte met drie doorgangen.



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

In de ruimte aan de overkant van deze zaal is de wisselende 
collectiepresentatie 1. Dit is de ingang van deze presentatie. Als 
ik in deze kamer stap, zal ik van een donkere kamer naar een 
kamer met veel licht gaan.

Aan het begin van deze zaal kan ik een kaartje nemen met meer 
informatie over de tentoonstelling. Als ik meer wil weten over 
de tentoonstelling kan ik het kaartje nemen waar ‘NL’ bij staat. 

In deze zaal zijn veel 
prikkels. Er zijn veel 
kunstwerken in deze 
ruimte. Deze kunstwerken 
staan in het midden van de 
zaal en hangen aan de muur.

In de zaal zijn 
verschillende 
televisieschermen. Deze 
staan op de grond of 
hangen aan de muur. Op 
deze schermen worden 
films getoond.

LOST & FOUND NORTH-7 EXPEDITION



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Om het geluid van deze films te horen, zet ik de koptelefoon op.

Als ik klaar ben, hang ik de koptelefoon terug aan de haak.

Ik mag rond het kunstwerk in het midden stappen. Ik doe mijn 
best om niet op het zand te stappen. 

In de hele zaal hoor ik veel verschillende geluiden door elkaar. 
Als ik daar niet zo goed tegenkan, zet ik best mijn koptelefoon 
op. Als ik op voorhand al eens wil horen, hoe deze
tentoonstelling klinkt dan kan ik dit geluidsfragment 
beluisteren: 
https://www.toerismevoorautisme.be/mhka-north7/
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INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING

Aan de muur staat een 
verhoog. Ik mag op dit 
verhoog stappen. Ik kan via 
de trap aan de linkerkant of 
rechterkant van de zaal naar 
boven gaan. 

LOST & FOUND NORTH-7 EXPEDITION

Ik kan ook via deze weg naar boven stappen.

Als ik op het verhoog ben, kan ik de kunstwerken aan de muur 
beter zien.

Mijn bezoek aan deze collectiepresentatie is gedaan. Ik ga 
terug naar de grote zaal. 


