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Bezoekers kunnen nieuwe app overal in park gratis gebruiken

Gratis wifi in Middelheim
ANTWERPEN

Voortaan kan u de kunst
collectie van het Middel
heimmuseum ontdekken
door middel van een ap
plicatie op je smartphone
of tablet. De Middelheim
App verschaft informatie
over 58 werken.
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Bij de inhuldiging van het gebouw hoorde ook een brandblusoefening.

Provinciaal Veiligheidsinstituut
nu pas officieel geopend
BERCHEM

Het nieuwe Provinciaal
Veiligheidsinstituut in de
Boomgaardstraat in Ber
chem is vrijdag officieel in
gehuldigd. Het personeel
trok eind vorig jaar al in
het nieuwe gebouw.
Een van de belangrijkste func
ties van het Provinciaal Veilig
heidsinstituut is het organise
ren van opleidingen, cursussen
en bijscholingen over veiligheid
en welzijn op het werk. Er wor
den ook vaak grote campagnes
opgesteld. Dat gebeurt nu in het
nieuwe gebouw in Berchem.
Het PVI verhuisde vorig jaar
van de Jezusstraat in het cen
trum van de stad naar Ber
chem, in de gerenoveerde ver
dieping van het Huis van de
Sport in het Coveliersge
bouw. De verhuis kwam er na de
beslissing van het provinciebe
stuur om het gebouw in de Je
zusstraat te verkopen.

Vrijdag werd het nieuwe ge
bouw pas officieel ingehuldigd.
Volgens gedeputeerde voor Vei
ligheid Bruno Peeters (NVA) is
de verhuis goed verlopen. “Het
nieuwe gebouw zal dezelfde
functies bekleden als het voor
malige gebouw. Enkel de didac
tische ruimte, waar vooral scho
len worden ontvangen voor in
fosessies
en
educatieve
uitstappen, is kleiner dan de
voormalige ruimte. Toch blijft
het aantal groepen dat ontvan
gen wordt gelijk. De installaties
zijn ook voor negentig procent
behouden. De impact van de
verhuis is beperkt.”
In het nieuwe gebouw zit ook
een uitgebreide bibliotheek en
documentatiecentrum met lite
ratuur en onderzoek naar wel
zijn op het werk en veiligheid.
De 23 personeelsleden van het
PVI zitten nu compacter dan in
het vorige gebouw. “Zo wordt
een goede samenwerking aange
spoord en gestimuleerd.” (rvre)

Drie jaar lang werkten de
medewerkers van het Mid
delheimmuseum aan de sa
menstelling en ontwikkeling
van een eigen smartphone
app. “Grotendeels uit nood
zaak”, vertelt Greet Stap
paerts, hoofd Publiekswer
king van het Middelheim.
“In tegenstelling tot traditi
onele musea, hebben we
hier geen muren om verhel
derende zaalteksten aan te
bevestigen.” Na intensief ar
chiefonderzoek, zowel in
het museumarchief als in
externe multimediaarchie
ven, werd de app deze week
gefinaliseerd. “Veel infor
matie moest speciaal gedigi
taliseerd worden, wat be
hoorlijk wat tijd in beslag
nam.” Bovendien onder
zocht het museum hoe de
app het gemakkelijkst toe
gankelijk kon worden ge
maakt.
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De app biedt - via de gps op de smartphone - automatisch informatie over
de beelden en kunstwerken in de buurt.
W

richt zich op een breed pu
bliek. Wie kiest voor de vol
ledige route, langs de 58 be
langrijkste werken van het
park, neemt best een pick
nickmand mee. De rondlei
ding is 6,8 kilometer lang en
neemt een zestal uur in be
slag. "Wie die tijd niet heeft
kan de belangrijkste trek
pleisters ook in een verkorte
toer van 30 minuten bezoe
ken", zegt Stappaerts.

Lievelingsbeelden

lievelingsbeelden en in
Sculpturized! geven jonge
ren hun eigen interpretatie
aan de werken in het park.
Voor de allerjongsten zijn
de WoordenWoud verhalen,
van bekende auteurs als
Bart Moeyaert en Dimitri
Leue, dan weer een absolute
must. Ondanks het uitge
breide gamma aan rondlei
dingen kunnen bezoekers
ook intuïtief rondwandelen
in het park”, zegt Stap
paerts. “De app gaat via gps
na waar u zich bevindt en
biedt automatisch meer info
over het beeld in uw nabij
heid. Op die manier behou
den we het gevoel van vrij
heid, dat zo eigen is aan ons
openluchtmuseum.”

“Geïnteresseerde
kunst
liefhebbers kunnen niet al
leen foto’s en filmpjes bekij
ken over de opbouw van de
Zes uur
werken, maar krijgen ook
achtergrondinformatie van
“Uiteindelijk besloten we de kunstenaars in kwestie."
overal in het park gratis wifi Tijdens de rondleiding Fatal INFO
te voorzien”, zegt Stap Attraction vertellen arties De Middelheim App is gratis te downloapaerts. De Middelheim App ten en experten over hun den via de App Store en de Play Store.

