
ONDERNEMINGEN

EEN UITZONDERLIJKE PLEK

MUNDA
NEUMONS





MUNDA
NEUM

INHOUDSOPGANE

EEN INTERNATIONAAL ERKEND ERFGOED ..................................... 4
HET MUNDANEUM IN DE INTERNATIONALE PRES ......................... 5
HET MUNDANEUM, ERFGOED MET EEN BLIK NAAR DE TOEKOMST 6
Wat voorafging .........................................................................................................................6
Een uitzonderlijke plek ............................................................................................................7
AAN HET HUIS VERBONDEN CATERAARS ........................................ 8
VERHUUR / VERSTREKKING ........................................................... 10
Museum ................................................................................................................................ 10
Voorzieningen ....................................................................................................................... 11
Onthaalcapaciteit .................................................................................................................. 12
Tarief ..................................................................................................................................... 13
VERHUUR / VERSTREKKING ........................................................... 14
Utopia .................................................................................................................................... 14
Voorzieningen ....................................................................................................................... 15
Onthaalcapaciteit .................................................................................................................. 15
Tarief ..................................................................................................................................... 16
AANBIEDINGEN................................................................................ 17
Catering ................................................................................................................................ 17
Rondleidingen ....................................................................................................................... 17
Relatiegeschenken ............................................................................................................... 17
ROUTEBESCHRIJVING ..................................................................... 18
THANS IN HET MUNDANEUM ......................................................... 19
CONTACT .......................................................................................... 20

3



MUNDA
NEUM

HET MUNDANEUM,
EEN INTERNATIONAAL ERKEND ERFGOED

4



MUNDA
NEUM

HET MUNDANEUM ,
IN DE INTERNATIONALE PRES...

+ INFO

5

http://expositions.mundaneum.org/fr/presse
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MUNDA
NEUMWAT VOORAFGING

HET MUNDANEUM,
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 documentatiewe-
tenschap, en Henri La Fontaine (1854-1943), win-
naar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1913. Zij 
hadden als doel alle kennis van de wereld te ver-
zamelen en te indexeren. 

Het Mundaneum werd een universeel docu-
mentatiecentrum 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 archief-
centrum en een huis voor tijdelijke ten-

toonstellingen. Het heeft als doel het bewa-
ren, inventariseren, en valoriseren van de door 
zijn stichters nagelaten archieven en collec-
ties: 6 lopende kilometer documenten en 12 mil-
joen fiches van het Universeel Bibliografisch 
Repertorium! 

Genaamd « de Google papier « van Le Monde, 
is het Mundaneum gedefinieerd als een ont-

moetingspunt tussen geschiedenis en futurolo-
gie. Unesco erfgoed, Mundaneum is zowel een 
plaats van het geheugen verbeteren van de inno-
vatieve geest van de oprichters, en culturele 
plaats waar men de vragen van de samenleving 
van morgen.
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Paul Otlet (1868-1944) Het Mundaneum,1905.
Het Universeel Bibliografisch 
Repertorium, Patrimoine Unesco.

Henri La Fontaine (1854-1943)
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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 geperso-
naliseerde evenementen. 

V olledig 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 pano-
rama 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 ten-
toonstellingen zijn verkrijgbaar in FR - EN-NL
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AAN HET HUIS VERBONDEN CATERAARS

Het Mundaneum werkt met drie cateraars 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

lime.s@hotmail.be

  +32 (0)477/77.16.01

      www.traiteurlimes.com

LE PLAISIR DE RECEVOIR

         jb@leplaisirderecevoir.net

   +32 (0)71/84.30.71

     www.leplaisirderecevoir.be

TRAITEUR FABIEN PRÉVOT

     fp@traiteurprevot.be

  +32 (0)65/51.50.90

     www.traiteurprevot.be
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MUNDA
NEUMMUSEUM

VERHUUR / VERSTREKKING

Huur van het museum: gelijkvloers, 1e en 2e verdieping, de Utopiazaal met directe toegang tot een 
binnenplaats.

In de huur van het museum zijn inbegrepen :

•	 Wi-Fi
•	 Projectie
•	 Geluidsversterking
•	 Modulair verlichtingssysteem
•	 Vestiaire
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MUNDA
NEUMMUSEUM

VOORZIENINGEN

90 stoelen (kleur: wit)
8 statafels met zwarte kap
10 tabellen 88 x 88 cm
2 hoge tafels (kleur: wit / H105 x 160 x 80 cm)
6 hoge stoelen (kleur: wit)
1 podium 2 m²
1 katheder

2 Smart TV 60 - inch (voor projecties)
2 microfoons staat
2 microfoons bedraad handen
4 hand microfoons HF -zenders
2 microfoons hoofd
1 laptop
1 laser pointer

Het Mundaneum biedt aan de klant de volgende materiaal:
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ONTHAALCAPACITEIT

MUSEUM

OPPERVLAKTE
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 █ Niveau 0 : 291m2

 █ Niveau 1 : 221m2

 █ Niveau 2 : 222m2

 █ Utopia : 60m2

 █ Binnenplaats: 400m2

Toegankelijkheid voor 
personen met beperkte 
mobiliteit.

150 p. walking 
dinner

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

TIJDENS 
EXPO HUREN

70 p. en walking dinner

80 p. conferencie 50 p. banket

200 p. walking 
dinner

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

BUITEN 
EXPO HUREN

150 p.conferencie90 p. walking 
dinner

150 p.conferencie

50 p. banket

50 p.banket

150 p. 
conferencie90 p. walking 

dinner
50 p.banket

70 p. en walking dinner



MUNDA
NEUM

TARIEF

MUSEUM

BIJZONDERE VOORWAARDEN
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•	 Een bepaling van de ruimte zal een conventie worden.
•	 Een voorschot van 50% van het bedrag van de factuur dient gestort op de rekening van het Mun-
daneum uiterlijk 7 dagen voor het evenement.
•	 Een borg van € 500,00 zal noodzakelijkerwijs worden op de rekening van Mundaneum binnen zeven 
kalenderdagen voor het evenement betaald.
•	 Parkeerplaatsen oplossing kun ter beschikking gesteld worden na aanvraag (20 werkdagen voor het 
evenement).
•	 Het pakket bestaat uit: verhuur van de ruimte, levering van technisch manager voor een periode van 
4 uren (1/2 dag) en 8 uren (volledige dag en avond), * materiaal**, montage en demontage, schoon-
maken, RC organisator verzekering.

780€ zonder 
privatisering

½ dag

Volledige dag

Avond

880€ zonder 
privatisering

1080€ met 
privatisering

Avond

Volledige dag

½ dagHET WEEKEND

DE WEEK

1500€

1310€

1630€ met 
privatisering

1230€ zonder 
privatisering

1460€ met 
privatisering

1060€ zonder 
privatisering

980€ met 
privatisering

Drie tarief pakketten zijn beschikbaar: halve dag, hele dag, avond met privatisering of niet (op 
aanvraag)

* Elke extra tijd technisch manager wordt in rekening gebracht aan de klant in het bedrag van € 42,35/uur.
** Alle speciale verzoeken zullen worden gebracht op basis van de aanvaarding door de klant van een eerdere schatting.



MUNDA
NEUMUTOPIA

VERHUUR / VERSTREKKING

Huur van het Utopia is inclusief conferentieruimte met directe toegang tot een binnenplaats

In de huur van het Utopia zijn inbegrepen :

•	 Wi-Fi
•	 Projectie
•	 Geluidsversterking
•	 Vestiaire
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VOORZIENINGEN

OPPERVLAKTE

SUPERFICIE

UTOPIA

60 stoelen (kleur: wit)
8 statafels met zwarte kap
10 tabellen 88 x 88 cm
2 hoge tafels (kleur: wit / H105 x 160 x 80 cm)
6 hoge stoelen (kleur: wit)
1 katheder

1 grote geïntegreerde projectiescherm
1 geïntegreerde projector
2 microfoons bedraad handen
1 laptop
1 laser pointer

Het Mundaneum biedt aan de klant de volgende materiaal:
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 █ Utopia : 60m2

 █ Binnenplaats : 400m2

Toegankelijkheid voor 
personen met beperkte 
mobiliteit.

70 p. walking 
dinner

Niveau 0 60 p. conferencie 20 p. banketUTOPIA
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TARIEF

UTOPIA

16

Volledige dag

1/2 dagHET WEEKEND

Volledige dag

1/2 dagDE WEEK

Enkel beschikbaar overdag.

570€

520€

830€

920€

BIJZONDERE VOORWAARDEN

•	 Een bepaling van de ruimte zal een conventie worden.
•	 Een voorschot van 50% van het bedrag van de factuur dient gestort op de rekening van het Mun-
daneum uiterlijk 7 dagen voor het evenement.
•	 Een borg van € 500,00 zal noodzakelijkerwijs worden op de rekening van Mundaneum binnen zeven 
kalenderdagen voor het evenement betaald.
•	 Parkeerplaatsen oplossing kun ter beschikking gesteld worden na aanvraag (20 werkdagen voor het 
evenement).
•	 Het pakket bestaat uit: verhuur van de ruimte, levering van technisch manager voor een periode van 
4 uren (1/2 dag) en 8 uren (volledige dag en avond), * materiaal**, montage en demontage, schoon-
maken, RC organisator verzekering.

* Elke extra tijd technisch manager wordt in rekening gebracht aan de klant in het bedrag van € 42,35/uur.
** Alle speciale verzoeken zullen worden gebracht op basis van de aanvaarding door de klant van een eerdere schatting.



MUNDA
NEUMCATERING

AANBIEDINGEN

RONDLEIDINGEN

U wilt een cultureel tintje aan uw evenement te brengen , dus ontdek de tentoonstelling « Mapping 
Knowledge. De wereld begrijpen door data » tijdens een rondleiding.

Rondleidingen zijn beschikbaar in de volgende talen : FR, NL, AL, IT
•	 Rondleiding (voor een maximale groepsgroote van 25 personen) : 75,00 €

RELATIEGESCHENKEN

U wilt een origineel relatiegeschenk bieden uw gasten of medewerkers, ontdek dan onze selectie van 
boutique producten .

Lithografie, boeken, t-shirt, mok , pen , USB ...
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•	 Drink (koffie en soft) : 3,00 € per persoon
•	 Ontbijt (gebak, koffie, thee, soft) : 5,00 € per persoon

Al onze producten zijn fair trade en / of bio.
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ROUTEBESCHRIJVING
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Met de auto vanaf de E19 of de E42:

 → Afrit MONS-GHLIN
 → Over de brug van Ghlin, richting “Centrum” (niet richting “Gare”)
 → Op het rondpunt, tweede afslag
 → Bij de lichten, links (Faculté Umons-Warocqué)
 → Neem de kleine ring op de rechter rijstrook, tot aan de lichten
 → Voor het kruispunt (hôtel « Le Lido », Place Régnier au Long Col), rechts in rue de Nimy
 → Het Mundaneum bevindt zich +/- 100 meter hogerop

https://www.google.be/maps/place/Mus�e+Mundaneum/@50.457674,3.953223,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c24fe2b9848da5:0xcf3e01ed59210b49


MUNDA
NEUM«MAPPING KNOWLEDGE» 

DE WERELD BEGRIJPEN DOOR DATA.

THANS IN HET MUNDANEUM

Data beheersen ons leven. De hoeveelheid 
data is vandaag zo immens dat de com-

plexiteit van deze nieuwe realiteit nog moei-
lijk te vatten is. Om het hoofd te bieden aan 
deze schaalvergroting is een nieuw vakgebied 
ontstaan onder de naam “datavisualisatie”. 
Dit vakgebied kent een boost dankzij de toe-
name van informatica-tools, de opkomst van 
het internet, de digitalisering van de wereld en 
de Big Data. 

Het fenomeen is echter niet nieuw. Sinds 
mensenheugenis is de mens bezig 

geweest met de visuele voorstelling van gege-
vens, getuige daarvan antieke cartografie of 
grafisch schrift zoals hiërogliefen.

De tentoonstelling zal een interactieve reis zijn naar de kern van informatie. Doorheen cartogra-
fische gegevens zal het Mundaneum de bezoekers onderdompelen in een visueel universum, 

gebruik makend van verrassende beelden in een gemeenschappelijk grafisch palet. De gelijkenis met 
de principes van geometrische abstractie toegepast door Mondriaan, Malevitch en andere moderne 
kunstenaars is treffend. Complexiteit wordt leesbaar dankzij het blootleggen van visuele eenvoud en 
spreekt zowel emotie als rede aan. De tentoonstelling kijkt op speelse en toekomstgerichte wijze naar 
grafische beeldvorming, zet aan tot nadenken en peilt naar nieuwe manieren om de kennis te benade-
ren. Er wordt een link gelegd tussen de voorlopers in dit vakgebied en de toekomstvisies van vandaag 
en dit vanuit diverse oogpunten: kunst, wetenschap, design, informatie-architectuur.

De visionaire opzet van het Mundaneum en zijn stichters Paul Otlet en Henri La Fontaine was immers 
het samenbrengen van alle kennis en het systematisch in kaart brengen van al het nieuwe in de 

wetenschap, wat vele jaren later zou leiden tot de informatiemaatschappij. Het Mundaneum heropent 
in 2015 met de tentoonstelling Mapping Knowledge. In het prachtige kader van het historische Mun-
daneum werpt de tentoonstelling Mapping Knowledge een blik op de complexiteit van de wereld van 
vandaag. 

EXPO + INFO
VANAF 27.06.2015 TOT 29.05.2016

Grote heropeningstentoonstelling
In het kader van Bergen, Culturele hoofdstad 
van Europa
Met de steun van de Fondation Mons 2015
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http://lieu.mundaneum.org/nl/thans-het-mundaneum


CONTACT

MUNDANEUM

Archiefcentrum van de Federatie Wallonïe-Brussel en Tijdelijke 
tentoonstellingsruimte

ELODIE VAN GHELUWE
Publieke Relaties

     Rue de Nimy 76 - 7000 Mons - Belgique  

     +32 (0)65/39.54.87

        +32 (0)65/39.54.86

   events@mundaneum.be  

     www.mundaneum.org

MUNDA
NEUM

Volg ons op de sociale netwerken!

Archiefcentrum van de Federatie Wallonïe-Brussel 
en Tijdelijke tentoonstellingsruimte

www.mundaneum.org - info@mundaneum.be

mailto:events@mundaneum.be
http://www.mundaneum.org
http://twitter.com/mundaneumasbl
http://www.facebook.com/LeMundaneum/
https://www.youtube.com/LeMundaneum
https://plus.google.com/115852136672151167775/posts
http://http://www.mundaneum.org
mailto:info@mundaneum.be

