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Met een lidmaatschap ondersteunt u de dagelijkse werking en
de toekomstige projecten van het museum.

SUPPORTER

vanaf € 25 individueel lidmaatschap

Het supporters-lidmaatschap is gebaseerd op een vrij te kiezen jaarlijkse bijdrage aan het museum
vanaf €25. Als supporter draagt u het museum Dhondt-Dhaenens een warm hart toe, ondersteunt u
ons verhaal, onze projecten en de kunstenaars waarmee we in dialoog gaan.
→ Gratis toegang en rondleiding door de curator van de tentoonstellingen tijdens de openingen
→ Gratis toegang tot de tentoonstellingen in het MDD gedurende het lidmaatschap
→ U krijgt onze bijzondere post-uitnodigingen toegestuurd
→ U wordt uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie
→ Aanbod VIP toegang voor bepaalde kunstbeurzen (onder voorbehoud)
→ korting op een jaarabonnement op HART

JONGDD/

€ 350 individueel lidmaatschap
of € 600 koppel lidmaatschap

JongDD richt zich tot jonge mensen met een ontluikende interesse voor internationale hedendaagse
kunst. Elk jaar is er een programma met een aantal artistieke activiteiten, waaronder een meerdaagse buitenlandse uitstap, nocturnes in het museum en daguitstappen met tentoonstellings-, atelieren collectiebezoeken. Via JongDD/ krijgt u ook regelmatig invitaties voor previews of gratis toegang
tot kunstbeurzen of exclusieve kunstevenementen, krijgt u onze unieke post-uitnodigingen en een
korting op een jaarabonnement op HART. Last but not least krijgt u het hele jaar door gratis toegang
tot het MDD en het WIELS!

CLUBDD/

€ 450 individueel lidmaatschap
of € 800 koppel lidmaatschap

ClubDD/ brengt een groep van kunstliefhebbers samen die elkaar graag ontmoeten in het aangename kader van het museum of op één van de vele uitstappen in binnen- en buitenland. Via CLUBDD/
krijgt u ook regelmatig invitaties voor previews of gratis toegang tot kunstbeurzen of exclusieve
kunstevenementen, krijg je onze unieke post-uitnodigingen en een korting op een jaarabonnement
op HART. Last but not least krijgt u het hele jaar door gratis toegang tot het MDD!

SCHENKER

vanaf € 1000

Word Schenker met dezelfde voordelen als ClubDD/ met gratis toegang tot MDD, uitnodigingen voor
culturele uitstappen met bezoeken aan privé-collecties, kunstenaarsateliers en musea

PATROON

€ 5000 individueel lidmaatschap

De Patroons zijn een groep kunstliefhebbers en verzamelaars die het museum actief ondersteunen
en maandelijks samenkomen om te discussiëren over recente tentoonstellingen, verzamelen en ontwikkelingen in de kunstwereld.

Bedrijfspartner

meer info: monique.famaey@museumdd.be

Het museum dankt zijn uitstraling aan de genereuze bijdragen van zowel particulieren als bedrijven.
Het museum is dankbaar voor elke steun. Als MDD partner ondersteunt u actief het culturele en
maatschappelijke doel van het museum. Tegelijkertijd biedt een samenwerking mogelijkheden om
uw bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. Wij hopen zo een blijvende partnership uit te bouwen om
gezamenlijk onze ambitieuze toekomstplannen te realiseren. Partner worden kan op verschillende
niveaus, van structurele partner tot tentoonstellingspartner met telkens een verschillende return.

