MUNDANEUM

EEN UITZONDERLIJKE PLEK IN
BERGEN

HET MUNDANEUM

EEN ERKEND ERFGOED

HET MUNDANEUM IN DE
INTERNATIONALE PERS

HET MUNDANEUM

EEN ERFGOED MET EEN BLIK
NAAR DE TOEKOMST
Het Mundaneum is ontstaan in Brussel op het einde van de 19e
eeuw. Stichters waren twee Belgische juristen, Paul Otlet
(1868-1944), een pionier van de moderne
documentatiewetenschap, en Henri La Fontaine (1854-1943),
winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1913.
Zij hadden als doel alle kennis van de wereld te verzamelen en
te indexeren. Het Mundaneum werd een universeel
documentatiecentrum en stond tijdens de eerste helft van de
20ste eeuw aan de wieg van diverse humanistische
internationale organisaties gewijd aan kennis en universele
broederschap.
Vandaag is het Mundaneum een archiefcentrum en een huis
voor tijdelijke tentoonstellingen. Het heeft als doel het
bewaren, inventariseren, en valoriseren van de door zijn
stichters nagelaten archieven en collecties: 6 lopende
kilometer documenten en 12 miljoen fiches van het Universeel
Bibliografisch Repertorium!
Genaamd " de Google papier " van Le Monde, is het Mundaneum
gedefinieerd als een ontmoetingspunt tussen geschiedenis en
futurologie. Unesco erfgoed, Mundaneum is zowel een plaats
van het geheugen verbeteren van de innovatieve geest van de
oprichters, en culturele plaats waar men de vragen van de
samenleving van morgen.

HET MUNDANEUM

EEN UITZONDERLIJKE PLEK
In hartje Mons, culturele hoofdstad van Europa 2015, is deze
art deco parel de ideale plek voor prestigieuze en stijlvolle
recepties, incentives, cocktails, walking dinners of nog andere
gepersonaliseerde evenementen.
Volledig gerenoveerd in 2015, het Mundaneum bestaat uit een
begane grond met daarboven twee verdiepingen schaalbare on
demand, een glazen vergaderzaal met uitzicht op een nieuwe
binnenplaats aan de achterkant van het museum en een terras
van waaruit genieten van het panorama van de "culturele
Kilometer".
Y biedt regelmatig tentoonstellingen, lezingen en activiteiten
voor een jong publiek. De plaats heeft een infrastructuur
gedachte voor mensen met beperkte mobiliteit ( lift en
toiletten), zijn tentoonstellingen zijn verkrijgbaar in FR-EN-NL

OFFICIËLE CATERAARS

VAN PLAATS

Het Mundaneum werkt met vijfcateraars die uw evenement
onvergetelijk kunnen maken: drie zeer verschillende
professionele teams waaruit u de formule kiest die het best bij
uw evenement past.
LIME’S TRAITEUR
info@traiteurlimes.be
+32(0)477/77.16.01
www.traiteurlimes.com
LE PLAISIR DE RECEVOIR
joel.bernard@compaqnet.be
+32(0)475/63.75.34
www.leplaisirderecevoir.be

TRAITEUR FABIEN PREVOT
fp@traiteurprevot.be
+32(0)488/37.17.17
www.traiteurprevot.be

LA CENSE DE LALOUETTE
info@censedelalouette.be
+32(0)475/36.60.09
www.censedelalouette.be

TRAITEUR PAULUS
Voor een prijsopgave
+32(0)83/23.40.00
www.paulus.be

PARTNERFOTOGRAAF
Een fotograaf nodig? Zoek niet verder! JMR Photos staat tot
uw dienst.
Onze belangrijkste missie bij het lanceren van JMR Photos is
om onze klanten schoten van hoge kwaliteit te bieden en de
belangrijkste momenten vast te leggen die belangrijk voor hen
zijn.
Door een gepersonaliseerde ondersteuning van de volgorde van
de service aan te bieden voor de levering van foto's, wil JMR
Photos een bevoorrechte partner zijn van uw evenementen.
Jij of je evenement is de ster van de dag, niet de fotograaf.
JMR Photos werkt in alle discretie om de magie en de sfeer van
uw evenementen te observeren en vast te leggen.
Elk evenement is uniek en moet worden aangepast aan de
lay-out van de plaats, het licht, de emoties van het publiek.
JMR Photos verplicht zich om de apparatuur en technieken te
gebruiken die het meest geschikt zijn voor de stemming, toon
en omstandigheden van uw evenement.
Als autodidactische fotograaf traint Jean-Michel zichzelf in
boeken en met professionals in de regio Mons. Hij maakt
gebruik van de nauwgezetheid van zijn ingenieursberoep en zijn
constante verlangen om dingen te verbeteren om zijn klanten
het beste van fotografie te bieden.
JMR PHOTOS
jmrenoirt@gmail.com
+32(0)473/53.02.24
www.jmrphotos.be

INFRASTRUCTUUR

MUSEUMRUIMTE

De museumruimte bestaat uit een enorme begane grond die
wordt gedomineerd door twee verdiepingen. Deze zaal
communiceert met de Utopia-ruimte en de binnenplaats
(bouwlaag 0) evenals met de educatieve ruimte (bouwlaag 1).
.

ONTHAALCAPACITEIT

TIJDENS DE TENTOONSTELLINGSPERIODE

BOUWLAAG 0
150 MENSEN IN WALKING DINNER
80 MENSEN IN CONFERENTIE
60 MENSEN IN BANKET
BOUWLAAG 1
70 MENSEN IN WALKING DINNER
BOUWLAAG 2
70 MENSEN IN WALKING DINNER

BUITEN DE TENTOONSTELLINGSPERIODE
BOUWLAAG 0
200 MENSEN IN WALKING DINNER
150 MENSEN IN CONFERENTIE
70 MENSEN IN BANKET
BOUWLAAG 1
90 MENSEN IN WALKING DINNER
BOUWLAAG 2
90 MENSEN IN WALKING DINNER

OPPERVLAKTE

BOUWLAAG 0: 291M²
BOUWLAAG 1: 221M²
BOUWLAAG 2: 222M²
UTOPIA: 60M²
BINNENPLAATS: 400M²
TOEGANKELIJKHEID PBM

UITRUSTING
De museumruimte heeft de volgende uitrusting:
90 stoelen (kleur: wit)
8 hoge tafels + covers (kleur: zwart)
6 tafels 88 x 88 cm (kleuren: beuken)
2 hoge tafels 105 x 160 x 80 cm (kleur: wit)
+ covers (kleur: zwart
6 hoge stoelen (kleur: wit)
2 zettafels 180 x 70 x 78 cm
(kleuren: beuken) + covers (kleur: zwart)
1 podium 2m²
1 bureau (kleur: transparant)
2 Smart TV 60 inch
1 WIFI-verbinding
1 projectiescherm 183 cm x 244 cm
1 projector
2 microfoonvoeten
2 bekabelde handen
4 draagbare radio-elementen
2 hoofd microfoons
1 laptop PC
1 pointeur laser
1 geluidsversterkingssysteem
(met mogelijkheid tot registratie)
1 modulaire verlichting
2 vestiaire staven met hangers
1 flipchart

TARIEF / MUSEUM

FORMULE VOOR VERGADERINGEN
Deze formule is bedoeld voor bedrijven, verenigingen en
particulieren , die alleen vergaderingen in de museumruimte
willen organiseren.
PAKKET inclusief de levering van ruimte, montage,
demontage, schoonmaken en verzekering RC organisator. De
opties moeten hieronder worden geselecteerd.
VERPACHTING
Halve dag: 175,00 €
1 dag of avond (vanaf 17 uur) *: 350,00 €
TECHNISCH BEHEER
Technisch manager *: 42,50 € / uur
Bewaking / beveiliging **: 40,00 € / uur
UITRUSTING
Videoprojector met scherm: 110,00 €
Smart TV 60 ': 25,00 €
Notebook: € 20,00
Geluidsversterking (microfoon): 40,00 €
Flipover met papier en pennen: 10,00 €
Podium: 20,00 €
Stoelen, tafels, hoge bar, bureau: gratis
* De aanwezigheid van de technisch manager is verplicht
gedurende de avond.
** De aanwezigheid van een surveillanceagent is overdag en 's
avonds verplicht voor de veiligheid van de huidige
tentoonstelling.

TARIEF / MUSEUM

FORMULE VOOR CONFERENTIE /
COLLOQUIUM / WALKING DINNER
BEDRIJVEN
Deze formule is bedoeld voor bedrijven die conferenties,
symposia, walking dinner of andere in de museumruimte willen
organiseren.
PAKKET inclusief het beschikbaar stellen van ruimte, de
prestaties van de technisch manager voor een duur van 4 uur
(halve dag) en 8 uur (dag en avond), monitoring, montage,
demontage, schoonmaak en verzekering RC-organisator
Extra uren van de technisch manager worden aan de klant
gefactureerd voor € 42,50 / uur.
Elk specifiek verzoek om materiaal of iets anders zal het
voorwerp uitmaken van een schatting.
TIJDENS DE WEEK
1 halve dag ZONDER privatisering *: 830,00 €
1 halve dag MET privatisering: 1030,00 €
1 volledige dag ZONDER privatisering: 1100,00 €
1 volle dag MET privatisering: 1510,00 €
1 avond MET privatisering: 1630,00 €
TIJDENS HET WEEKEND
1 halve dag MET privatisering: 1150,00 €
1 volle dag MET privatisering: 1700,00 €
1 avond MET privatisering: 1800,00 €
* Met "zonder privatisering" stemt de klant ermee in dat de
museumruimte tijdens de gebruikelijke uren voor het publiek
toegankelijk is.

TARIEF / MUSEUM

FORMULE VOOR CONFERENTIE /
COLLOQUIUM / WALKING DINNER
VERENIGINGEN EN PARTICULEREN
Deze formule is bedoeld voor verenigingen en particulieren die
conferenties, symposia, walking dinner of andere in de
museumruimte willen organiseren.
PAKKET inclusief het beschikbaar stellen van ruimte, de
prestaties van de technisch manager voor een duur van 4 uur
(halve dag) en 8 uur (dag en avond), monitoring, montage,
demontage, schoonmaak en verzekering RC-organisator
Extra uren van de technisch manager worden aan de klant
gefactureerd voor € 42,50 / uur.
Elk specifiek verzoek om materiaal of iets anders zal het
voorwerp uitmaken van een schatting.
TIJDENS DE WEEK
1 halve dag ZONDER privatisering *: 690,00 €
1 halve dag MET privatisering: 890,00 €
1 volledige dag ZONDER privatisering: 950,00 €
1 volle dag MET privatisering: 1350,00 €
1 avond MET privatisering: 1250,00 €
TIJDENS HET WEEKEND
1 halve dag MET privatisering: 980,00 €
1 volle dag MET privatisering: 1470,00 €
1 avond MET privatisering: 1350,00 €
* Met "zonder privatisering" stemt de klant ermee in dat de
museumruimte tijdens de gebruikelijke uren voor het publiek
toegankelijk is.

INFRASTRUCTUUR

UTOPIA-RUIMTE

De Utopia-ruimte is een multifunctionele ruimte aan de
achterkant van de museumruimte. Het heeft directe toegang tot
een aangelegde tuin.

ONTHAALCAPACITEIT
BOUWLAAG 0
70 MENSEN IN WALKING DINNER
50 MENSEN IN CONFERENTIE
30 MENSEN IN WORKSHOP

OPPERVLAKTE
UTOPIA: 60m²
BINNENPLAATS: 400m
Toegankelijkheid PBM

UITRUSTING
De Utopia-ruimte heeft de volgende uitrusting:
60 stoelen (kleur: wit)
8 hoge tafels + covers (kleur: zwart)
6 tafels 88 x 88 cm (kleuren: beuken)
2 hoge tafels 105 x 160 x 80 cm (kleur: wit)
+ covers (kleur: zwart)
6 hoge stoelen (kleur: wit)
1 bureau (kleur: transparant)
1 WIFI-verbinding
1 projectiescherm van 160 cm x 200 cm
1 videoprojector
2 microfoonvoeten
2 bekabelde handen
1 laptop
1 laserpointer
1 geluidsversterkingssysteem
(met mogelijkheid tot registratie)
1 modulaire verlichting
2 vestiaire staven met hangers
1 flipchart

TARIEF / UTOPIA-RUIMTE

FORMULE VOOR VERGADERINGEN

Deze formule is bedoeld voor bedrijven, verenigingen en
particulieren , die alleen vergaderingen in de Utopia-ruimte
willen organiseren.
PAKKET inclusief de levering van ruimte, montage,
demontage, schoonmaken en verzekering RC organisator. De
opties moeten hieronder worden geselecteerd.
VERPACHTING
Halve dag: 175,00 €
1 dag of avond (vanaf 17 uur) *: 350,00 €
TECHNISCH BEHEER
Technisch manager *: 42,50 € / uur
UITRUSTING
Videoprojector met scherm: 40,00 €
Smart TV 60 ': 25,00 €
Notebook: € 20,00
Geluidsversterking (microfoon): 40,00 €
Flipover met papier en pennen: 10,00 €
Podium: 20,00 €
Stoelen, tafels, hoge bar, bureau: gratis
* De aanwezigheid van de technisch manager is verplicht
gedurende de avond.

TARIEF / UTOPIA-RUIMTE

FORMULE VOOR CONFERENTIE /
COLLOQUIUM / WALKING DINNER
BEDRIJVEN
Deze formule is bedoeld voor bedrijven die conferenties,
symposia, walking dinner of andere in de Utopia-ruimte willen
organiseren.
PAKKET inclusief het beschikbaar stellen van ruimte, de
prestaties van de technisch manager voor een duur van 4 uur
(halve dag) en 8 uur (dag en avond), monitoring, montage,
demontage, schoonmaak en verzekering RC-organisator
Extra uren van de technisch manager worden aan de klant
gefactureerd voor € 42,50 / uur.
Elk specifiek verzoek om materiaal of iets anders zal het
voorwerp uitmaken van een schatting .
TIJDENS DE WEEK
1 halve dag MET privatisering: 520,00 €
1 volle dag MET privatisering: 780,00 €
1 avond MET privatisering: 850,00 €
TIJDENS HET WEEKEND
1 halve dag MET privatisering: 570,00 €
1 volle dag MET privatisering: 830,00 €
1 avond MET privatisering: 870,00 €

TARIEF / UTOPIA-RUIMTE

FORMULE VOOR CONFERENTIE /
COLLOQUIUM / WALKING DINNER

VERENIGINGEN EN PARTICULIEREN
Deze formule is bedoeld voor de verenigingen en particulieren
die conferenties, symposia, walking dinner of andere in de
Utopia-ruimte willen organiseren.
PAKKET inclusief het beschikbaar stellen van ruimte, de
prestaties van de technisch manager voor een duur van 4 uur
(halve dag) en 8 uur (dag en avond), monitoring, montage,
demontage, schoonmaak en verzekering RC-organisator
Extra uren van de technisch manager worden aan de klant
gefactureerd voor € 42,50 / uur.
Elk specifiek verzoek om materiaal of iets anders zal het
voorwerp uitmaken van een schatting.
TIJDENS DE WEEK
1 halve dag MET privatisering: 450,00 €
1 volle dag MET privatisering: 635,00 €
1 avond MET privatisering: 755,00 €
TIJDENS HET WEEKEND
1 halve dag MET privatisering: 645,00 €
1 volle dag MET privatisering: 755,00 €
1 avond MET privatisering: 805,00 €

INFRASTRUCTUUR

EDUCATIEVE RUIMTE

De educatieve ruimte is een multifunctionele ruimte aan de
achterkant van de museumruimte. Het kijkt uit over de Utopiaruimte.

ONTHAALCAPACITEIT
BOUWLAAG 1
30 MENSEN IN WALKING DINNER
30 MENSEN IN CONFERENTIE
25 MENSEN IN WORKSHOP

OPPERVLAKTE
EDUCATIEVE RUIMTE: 45 m²
Toegankelijkheid PBM

UITRUSTING
De educatieve ruimte heeft de volgende uitrusting:
25 stoelen (kleur: zwart, lichtblauw, oranje, bruin)
20 poeven (kleuren: oranje, geel, lichtblauw)
5 hoge bar + covers (kleur: zwart)
5 ronde tafels (kleuren: beuken)
1 hoge tafel 105 x 160 x 80 cm (kleur: wit)
+ covers (kleur: zwart)
6 hoge stoelen (kleur: wit)
1 bureau (kleur: transparant)
1 WIFI-verbinding
1 projectiescherm van 160 cm x 200 cm
1 videoprojector
1 whiteboard
1 flipchart

TARIEF / EDUCATIEVE RUIMTE

FORMULE VOOR VERGADERING &
MINICONFERENCIE

Deze formule is bedoeld voor bedrijven, verenigingen en
particulieren , die alleen vergaderingen in de éducatieve ruimte
willen organiseren.
PAKKET inclusief de levering van ruimte, montage,
demontage, schoonmaken en verzekering RC organisator. De
opties moeten hieronder worden geselecteerd.
VERPACHTING
Halve dag: 80,00 €
1 dag of avond (vanaf 17 uur) *: 130,00 €
TECHNISCH BEHEER
Technisch manager *: 42,50 € / uur
UITRUSTING
Videoprojector met scherm: 40,00 €
Smart TV 60 ': 25,00 €
Notebook: € 20,00
Geluidsversterking (microfoon): 40,00 €
Flipover met papier en pennen: 10,00 €
Podium: 20,00 €
Stoelen, tafels, hoge bar, bureau: gratis
* De aanwezigheid van de technisch manager is verplicht
gedurende de avond.

DIENSTEN

CATERING

U wilt uw gasten een warm en professioneel welkom heten, dus
ontdek onze verschillende cateringopties.
ONTBIJSTFORMULES
Koffie (koffie, thee, vruchtensap) en assortiment van gebak:
5,00 € / per persoon
Koffie (koffie, thee, vruchtensap) & assortiment zoete
deegwaren en vers fruit: 7,00 € / per persoon
LUNCH FORMULES
Gevarieerde sandwich en drankjes (water, vruchtensap,
frisdrank): 6,50 € / per persoon
APERITIEVE FORMULES
Klein gezouten (chips, koekjes, kazen) en drankjes (water,
vruchtensap, frisdrank): 5,00 € / per persoon
Klein zout (chips, koekjes, kazen), drankjes (water, vruchtensap,
frisdrank) en cava: 8,00 € / per persoon
DESSERTSFORMULES
Koffie (koffie, thee, vruchtensap) en assortiment taarten of
cakes: 5,00 € / per persoon

DRANKEN FORMULES
Koffie (koffie, thee, vruchtensap) en assortiment koekjes:
€ 3,00 / per persoon
Verfrissing (water, vruchtensap, frisdrank): € 3,00 / per persoon
Selectie van wijn (rood, rosé en wit): 5,00 € / per persoon

RONDLEIDINGEN
Wil je een cultureel tintje geven aan je evenement? Dus kom en
ontdek onze huidige tentoonstelling tijdens een rondleiding.
Rondleiding door de huidige tentoonstelling (FR / EN / NL): 75,00
€ / voor een groep van maximaal 25 personen + toegangsprijs
van 2,00 € / per persoon

RELATIEGESCHENKEN

Wilt u een origineel relatiegeschenk aanbieden aan uw gasten?
Ontdek onze selectie van producten op
www.mundaneumshop.org!
Litho's, boeken, pennen, potloden, ...

ZIJ VERTROUWDEN ONS

EN WIJ DANKEN HEN

ING, Belfius, BNP Paribas, UMons, CBC, Google, Oxfam, Delhaize,
RTBF, Province de Hainaut, Barreau de Mons, Le Soir, IBM,
Creative Wallonia, Elia, Microsoft Innovation Center, UCL, Smart,
CNCD, Expansion, La Maison de l'Entreprise, Hungry Minds,
Wallonie-Bruxelles International, Exquando, Culturallia 2015,
Creative Valley, Ciep, Fédération Wallonie-Bruxelles, UCM,
Alifucam, Relais pour la Vie, Lions Club, Twist, Rotary, Club Mons
2015 Entreprises, Numédiart, Passe Muraille asbl, Hainaut
Développement, Transcultures, Wallonia Export Investment,
Europea Railway Agency, TMAB, Cybersecurity Coalition, Europe
Direct, Trailinmotion, Geoconsulting, ...

BEREIKBAARHEID
:

MET WAGEN
Komende van de snelweg E19 of E42:
Afrit MONS-GHLIN
Rechtdoor, over de brug van Ghlin, richting “Centre” (niet
richting “Gare”).
Na de brug, bij de verkeerslichten, links (faculté UMonsWarocqué op de linkerkant).
Kleine ring op het rechter rijvak tot aan de verkeerslichten.
Juist voor het kruispunt (hôtel "Le Lido"- Place Régnier au Long
Col), draai rechts de rue de Nimy in.
Het Mundaneum bevindt zich iets hoger aan de linkerkant (+/100 meter).
MET OPENBAAR VERVOER
Vanaf het station van Mons.
Lijn 15 of 16, afstappen aan Place Régnier au Long Col en daarna
te voet langs de rue de Nimy (honderdtal meter).
Of gratis pendelbus, om de 20 minuten: circuit A met stop in rue
de Nimy (AD Delhaize).
Te voet is het 15 minuten stappen vanaf het station tot aan het
Mundaneum (richting Grand Place).
PARKINGS IN BERGEN
Parking Grand-Place
Place du Parc
Place de Bootle
Parking Damoiseaux
Langs de boulevards en grote wegen

CONTACT
MUNDANEUM
Archiefcentrum van de Federatie Wallonïe-Brussel en Tijdelijke
tentoonstellingsruimte
Rue de Nimy 76 7000 Bergen / Belgïe
ELODIE VAN GHELUWE
Publieke Relaties
+ 32 (0)65/39.54.87
elodie.vangheluwe@mundaneum.be
events@mundaneum.be
www.mundaneum.org

