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Kick-off conference on innovation in museums 

Friday 14 October 2016 

9:00 am – 07:30 pm 

Royal Museums of Fine Arts of Belgium 

In het digitale ti jdperk worden onze musea 
geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. 
De talrijkeuitdagingen zijn voor vele instellingen 
van dezelfde orde. In dit verband is het wenselijk 
om de uitwisseling van goede praktijken en de 
samenwerking te versterken. BeMuseum wil een 
netwerk bouwen van en voor 
museumprofessionelen in België. Doel van 
dergelijk aan vernieuwing gewijd netwerk is om 
een ruimte voor dialoog te creëren, intermuseale 
solidariteit te versterken en 
samenwerkingsverbanden aan te moedigen.  

 

 À l’ère du numérique, les musées subissent de 
profondes mutations. Ils sont confrontés à de 
nombreux défis, souvent similaires d’un 
établissement à l’autre. Dans ce contexte, il est 
souhaitable de renforcer les échanges de 
bonnes pratiques et les coopérations. 
BeMuseum a pour objectif de créer un réseau 
de et pour les professionnels des musées en 
Belgique. Dédié à l’innovation, un tel réseau 
permettra à la fois de créer un espace de 
dialogue, de renforcer la solidarité intermuséale 
et de stimuler des collaborations.  

Openingsconferentie op vrijdag 14 oktober 2016 
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België in het bijzonder met Douglas 
MCCARTHY (Europeana, Den Haag), Alexy 
KARENOWSKA (Institute for Digital Archaeology, 
Londres), Wilbert HELMUS (Network digital 
heritage, Den Haag), Bram WIERCX (Flemish 
Interface Center for Cultural Heritage), Hans 
VANDAMME (Historium, Bruges)Michel DE 

REYMAEKER (Arthothèque, Mons), Bastien 
BRACONNIER (La Boverie, Liège),  

 Conférence de lancement le vendredi 15 
octobre 2016 aux Musées royaux des beaux-
arts de Belgique avec notamment Douglas 
MCCARTHY (Europeana, La Haye), Alexy 
KARENOWSKA (Institute for Digital Archaeology, 
Londres), Wilbert HELMUS (Network digital 
heritage, La Haye), Michel DE REYMAEKER 

(Arthothèque, Mons), Bastien BRACONNIER (La 
Boverie , Liège), Bram WIERCX (Flemish Interface 
Center for Cultural Heritage), Hans VANDAMME 
(Historium, Bruges) 

 

Info / tickets : www.bemuseum.be 

 
www.facebook.com/bemuseum 

 

www.twitter.com/be_museum 

#BeMuseum2016 

 

Perscontact: +32 484 23 77 21 sam@bemuseum.be  

Contact presse: +32 495 79 88 93 pierre@bemuseum.be  

http://www.bemuseum.be/
http://www.facebook.com/bemuseum
http://www.twitter.com/be_museum
mailto:sam@bemuseum.be
mailto:pierre@bemuseum.be
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The Belgian network for innovation in museums 
 

Conferentie 14 oktober 2016 - Persmap 
 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel 
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1. PRESENTATIE 

CONCEPT 

Het Belgisch erfgoed wordt wereldwijd erkend. In het digitale tijdperk dienen onze musea het hoofd te bieden 
aan ingrijpende veranderingen. En worden ze geconfronteerd met vele uitdagingen, vaak vergelijkbaar over de 
instellingen heen. Maar heden bestaan er slechts weinig ‘bruggen’ tussen deze instellingen om de uitwisseling 
van hun best practices te vergemakkelijken en samenwerkingsverbanden te stimuleren. 

BeMuseum heeft als streefdoel een netwerk van en voor museumprofessionelen in België te bewerkstelligen. 
Een dergelijk op innovatie gericht netwerk zou toelaten om zowel de nog ontbrekende uitwisselings - en 
dialoogruimte te creëren als een versterking van intermuseale solidariteit te betekenen en een stimulans voor 
samenwerkingsverbanden en mogelijke partnerships te zijn. 

STUDIEDAG 

Als opstart is op vrijdag 14 oktober 2016 een eendaagse conferentie gepland. In het kielzog van de lancering van 
het Bruegel-project (maart 2016) zullen de prestigieuze en centraal gelegen Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België als gastheer, optreden voor dit aan innovatie in musea gewijd evenement gewijd.  

DAGPROGRAMMA 

De conferentie begint met een welkomstwoord en de voorstelling van het BeMuseum project.  

De presentaties zijn vervolgens over vier modules verdeeld (zie bijlage): 

MODULE 1. MANAGMENT & INNOVATION 

MODULE 2. TECHNOLOGIES, IMMERSION & 3D RECONSTRUCTION 

MODULE 3. COMMUNICATION & MULTILINGUALISM 

MODULE 4. PATRONS, CROWDFUNDING, CROWDSOURCING, PARTNERSHIPS 

De dag eindigt tenslotte met een afsluitende borrel in de Museum Brasserie van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten. Deelnemers en sprekers krijgen zo de kans om in de marge van de conferentie informele 
professionele contacten te leggen. 
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AANDACHT VOOR DE EXPERTISE VAN DE PARTICULIERE SECTOR 

In partenariaat met gelijkgestemde bedrijvenclusters, beoogt deze conferentie ontmoetingen te faciliteren 
tussen de besluitvormers van de musea en een aantal op innovatie en nieuwe technologiën gerichte Belgische 
bedrijven. 

Door het opstarten van een gegevensbank van innovatieve ondernemingen in België zou BeMuseum een 
cruciaal vraag van de culturele sector beantwoorden en tegelijkertijd nieuwe mogelijke opportuniteiten voor de 
particuliere sector scheppen. 

VOORUITZICHTEN 

Indien na deze eerste dag de interesse van het doelpubliek zich bevestigt, kunnen reeds een aantal 
toekomstmogelijkheden worden overwogen: 

- BeMuseum kan de vorm van een vzw (of elke andere te bepalen rechtsvorm) aannemen. Op basis van een 
bijdrage-systeem kunnen instellingen, bedrijven of individuen lid worden en meegenieten van gerichte en op 
maat gesneden aanbiedingen. 

- De conferentie kan bestendigd worden en uitgroeien tot een (twee)jaarlijkse afspraak met een voordeeltarief 
voor leden. BeMuseum zou dan een ‘showcase voor innovatie in musea’ worden en zo bijdragen tot het 
formuleren van toekomstige museale trends... 

- Exclusieve professionele bezoeken, vormingen of gespecialiseerde workshops kunnen ad hoc en op basis van 
de specifieke interesses van haar leden worden georganiseerd. Leden genieten van een voordeeltarief. 

- Een website kan opgezet worden. Naast leden info kunnen belangrijke vernieuwende museologische trends 
(nationaal en internationaal), geavanceerde technologieën in de culturele sector, documentatiebronnen, een 
nieuwsbrief, ... , hierin opgenomen worden. 

- Het ontwerp van een bedrijvengids kan geconsolideerd worden om een breed gamma vaardigheden aan 
projectleiders in de culturele sector aan te bieden. 
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2. PARTNERS 
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3. PUBLIEK & COMMUNICATIE 

HET DOELPUBLIEK VOOR DE STUDIEDAG VAN 14 OKTOBER 

- Museumprofessionelen. 

- Bedrijven actief in de culturele sector. 

Het geschatte aantal deelnemers is 120 (maximale capaciteit van de zaal in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België). 

Vanwege het beperkte aantal plaatsen, wordt de deelname van actoren uit de museumwereld bevoorrecht. Studenten (max. 4), die dat 
wensen, kunnen de conferentie gratis bijwonen door actief aan haar organisatie (receptie, live updates, ...) bij te dragen. . 

Bij aankomst op de conferentie zal elke deelnemer een canvas-tas in de kleuren van het evenement overhandigd krijgen. Ingesloten het 
dagprogramma, de flyers en goodies geleverd door partners en sponsors. 
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HET COMMUNICATIEPLAN 

Eind juni 2016. Een ‘save the date’, met onthulling van het project en zijn visuele identiteit (agence ekta) 
wordt via mailbericht vóór de zomerschoolvakantie verzonden1. 

Tergelijkertijd wordt de website (in opbouw) en de sociale netwerken (Twitter & Facebook) online 
gezet. Deze zullen, permanent berichten over alle actuele conferentie info (sprekers, 
partnerships, online-inschrijving...). 

September 2016 Het persbericht en dossier worden begin september verzonden. 
Een herinneringsmail met het definitieve programma en vermelding van de deelnemende 
partners wordt tegelijkertijd verstuurd.  

14 oktober 2016 Op de dag zelf van de conferentie zullen alle interventies via het hashtag #BeMuseum16 
gedeeld worden op de sociale netwerken, en live geprojecteerd in de conferentiezaal 

Eind oktober 2016 Volledige en geïllustreerde notulen worden gepost via de verschillende 
communicatiekanalen van BeMuseum en hernomen door onze partners. 

 

                                                 
1 Met uitzondering van het flyer-programma zal de communicatie in hoofdzaak digitaal gebeuren. Dit zowel uit ecologische als financiële overweging  
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4. CONTACTS 
 

 

Jennifer Beauloye 

+32 477 26 48 84  

jennifer@bemuseum.be  

 

Sam Donvil 

+32 484 23 77 21 

sam@bemusem.be  

 

Pierre Hériard 

+32 495 79 88 93  

pierre@bemuseum.be  

 

mailto:jennifer@bemuseum.be
mailto:sam@bemusem.be
mailto:pierre@bemuseum.be


ALAN KIRWAN
House of European History | Learning and Education Co-Ordinator

Delivering content and interpretation in 24 languages  
at the House of European History

EN

14.45

15.30 | Questions & answers

15.45 | Short break and Digital Experience-demonstration

17.45 | Closing drink at Museum Brasserie

MICHEL DE REYMAEKER & SOPHIE SIMON
Artothèque de Mons | Chief curator and Assistant curator

Pooling skills, a new vision of museum and managment

FR

10.35

BERT LEMMENS
PACKED vzw | Researcher

Reclaiming authority in a world of algorithms

NL

11.05

11.20 | Questions & answers

11.35 | Short break and Digital Experience-demonstration

MARGO TINAWI & MARIE BAURINS
Muséomix BE | Museomix community

Co-creation and horizontal hierarchy:  
the case of Museomix

10.50

EN
FR

PIERRE-YVES LOCHON
Club Innovation & Culture France (CLIC) | Founder

Introduction of the CLIC France network

FR

10.10

WILBERT HELMUS
Network Digital Heritage (NDE) | Program Manager

Introduction of the DEN network

NL

10.20

Session 1
MANAGMENT & INNOVATION

INTRODUCTION

Session 3
COMMUNICATION & MULTILINGUALISM

JENNIFER BEAULOYE 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique /  
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | Project Manager

Bruegel Unseen Masterpieces

FR

12.00

HANS VANDAMME
Historium Brugge | Managing Director

Insights about the most important technological  
innovations for museums

NL

12.15

BRAM WIERCX
Flemish Interface Center for Cultural Heritage (FARO) | Digital, information & ICT Manager

Discover more with the Heritage App

NL

12.30

ALEXY KARENOWSKA
The Institute for Digital Archaeology | Director of Technology

The new Monuments Men

EN

12.45

13.00 | Questions & answers

13.15 |  «Lunch at Museum Brasserie and presentation  
of innovative tools for museums

Session 2
TECHNOLOGIES, IMMERSION  
& 3D RECONSTRUCTION

ROSS McCURRACH
Anomaly London | Moderator

JUSTINE DETIENNE
BOZAR | Social Media Officer

JÉRÔME BRUYERE
Conseil bruxellois des musées / Brusselse 
museumraad | Community Manager
 

DAVID FLAMEE
MOMU (Fashion Museum Antwerp) |  
Press & pr

BASTIEN BRACONNIER
La Boverie | Communication Manager

EN
FR
NL

NL

15.00

FR FR

FR

Let’s talk. A conversation about multilingual community 
management

CHRISTINE AYOUB & OLIVIA BODSON
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | 
Head of the Patrons and Partnerships Department 

From State subsidies to the ‘Maecenas Circle’

FR

16.15

ARNAUD QUERTINMONT
Musée royal de Mariemont | Curator Egypt / Middle East Department 

Crowdfunding as support and vector

FR

16.30

ROMAINE
Wikimedia Belgium | Project Manager 

Wiki Loves Art. Making Belgian cultural heritage visible

NL

16.45

DOUGLAS MCCARTHY
Europeana | Europeana Art Collections Manager

Introducing Europeana Art

EN

17.00

17.15 | Questions & answers

Session 4
PATRONS, CROWDFUNDING,  
CROWDSOURCING & PARTNERSHIPS

PIERRE, SAM & JENNIFER
BeMuseum | Founders

Conclusions

17.30

FR
NL

Session 1

MANAGMENT  
& INNOVATION

10.35 — 11.35

Session 3

COMMUNICATION  
& MULTILINGUALISM

14.45 — 15.45

Session 2

TECHNOLOGIES, IMMERSION  
& 3D RECONSTRUCTION

12.00 — 13.00

Session 4

PATRONS, CROWDFUNDING,  
CROWDSOURCING & PARTNERSHIPS

16.15 — 17.30

MICHEL DRAGUET
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België | 
General Manager

Welcoming words

FR

10.00

NL


