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PERSDOSSIER

HET LEGO® BLOKJE:

60 jaar creatief bouwplezier
Het iconische LEGO blokje blaast dit jaar 60 kaarsjes uit! Het is ook precies 60 jaar geleden
dat LEGO op de Belgische markt verscheen. Bovendien bestaat het LEGO figuurtje zoals we
het vandaag kennen 40 jaar in 2018. Deze driedubbele verjaardag is een mooie gelegenheid
om terug te blikken op de hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van het Deense speelgoedmerk.
Volg het populaire constructiespeelgoed van bij het ontstaan op de werkbank van Christiansen tot in de speelgoedwinkel. Ontdek in de huiskamer en de speelkamer hoe het jong en
oud blijft uitnodigen tot creatief spel.
De expo toont zowel de inventiviteit van de makers van LEGO, als de creativiteit van de talloze bouwfanaten van alle leeftijden. De collectiestukken van het Speelgoedmuseum en LEGO
verzamelaars staan centraal. Populaire thema’s als Space, Castle, City, Technic en Fabuland
vormen de rode draad. Dankzij de Overpelt LEGO Builders Club speel je zelfs enkele van de
LEGO games!
Bewonder in de kunsthal het werk van LEGO kunstenaars, zoals Dirk Denoyelle en leden van
de Belgian LEGO User Group. Mechelse LEGO fotografe Jo Van Holder toont hoe het haar minifigures vergaat in de echte wereld. Stem voor je favoriet uit de creaties van de bouwwedstrijd van afgelopen zomer. Bepaal zo mee de winnaar die zijn of haar creatie vanaf januari
in de expo mag tentoonstellen.
In de bioscoop duik je in de wereld van Star Wars, LEGO Movie, Ninjago en vele andere
filmthema’s.
Steek je eigen kunstwerk in elkaar in de bouwzone! Bouw de leukste LEGO creaties, maak foto’s van de filmscène die je nabootst in LEGO, voorzie jezelf van de mooiste LEGO accessoires
aan de kaptafel ...
Ontdek hoe LEGO generaties blijft inspireren tot fantasierijke en inventieve bouwwerken!
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WERKPLAATS CHRISTIANSEN
Van hout tot plastic | Jaren 30 - 50

Het LEGO verhaal begint in 1916, wanneer de Deense timmerman Ole Kirk Christiansen een
bedrijf opstart in Billund. Nadat de werkplaats in 1924 afbrandt omdat zijn zonen er met
lucifers hebben gespeeld, bouwt hij een grotere fabriek.
Getroffen door de economische crisis in de jaren 30 begint hij met restjes hout speelgoed te
vervaardigen, waaronder auto’s, vrachtwagens en speelgoed om voort te trekken. Daarnaast
maakt het bedrijf ook meubels, ladders en strijkplanken.
In 1934 wordt de naam LEGO geïntroduceerd, afgeleid van ‘leg godt’, Deens voor ‘speel goed’.
Het bedrijfsmotto, ‘Alleen het beste is goed genoeg’ is in de fabriek duidelijk zichtbaar
aangebracht.
Vanaf het einde van de jaren 40 wordt er naast houten ook kunststof speelgoed geproduceerd. Wanneer een brand in 1960 de houtafdeling opnieuw verwoest, wordt de productie
van houten speelgoed definitief stopgezet.
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SPEELGOEDWINKEL
Het LEGO blokje | Jaren 50

In 1953 krijgen de ‘Automatic Binding Bricks’ een nieuwe naam: ‘LEGO Mursten’, Deens voor
‘LEGO stenen’. Twee jaar later wordt LEGO System gelanceerd. Het is een totaalconcept,
inclusief bouwplaten met stratenplan waarop kinderen huizen kunnen bouwen en met kleine
voertuigen kunnen rondrijden.
De LEGO blokjes hebben echter nog een technisch probleem: ze klikken niet in elkaar vast.
Om dat te verhelpen wordt een systeem van holle buisjes onder in de steen ontwikkeld. Het
buisjes- en noppenprincipe, zoals we dat vandaag nog steeds kennen, wordt op 28 januari
1958 gepatenteerd. Dit is ongetwijfeld de belangrijkste uitvinding in de geschiedenis van het
bedrijf.
Datzelfde jaar doet LEGO zijn intrede in onze Belgische speelgoedwinkels. Op dat moment
is LEGO beschikbaar in elf verschillende landen, waaronder Zweden (1955), Frankrijk (1956),
Duitsland (1956), Nederland (1957) en Italië (1958).
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HUISKAMER

Het wiel en de trein | Jaren 60
Vanaf 1960 is LEGO steeds vaker terug te vinden in de huiskamer van Belgische gezinnen.
LEGO kent een aantal belangrijke innovaties. Zo bouw je vanaf 1961 zelf LEGO voertuigen
dankzij de uitvinding van het LEGO wiel.
In 1964 wordt een rode met de hand aangedreven trein gelanceerd. In 1966 rijdt de eerste
blauwe LEGO trein op blauwe sporen. Hetzelfde jaar wordt een trein, voorzien van een 4,5
volt motor met batterijen op de markt gebracht. Dankzij de magnetische koppeling kunnen
treinstellen vanaf 1968 aan elkaar geschakeld worden. Vanaf 1969 rijden de LEGO treinen op
12 volt, met stroomvoorziening via de rails.
Hetzelfde jaar wordt DUPLO geïntroduceerd. Het zijn bouwstenen voor peuters en kleuters
die exact twee keer zo groot zijn als de LEGO steentjes en er bovendien mee te combineren
zijn.
Op 7 juni 1968 opent het eerste LEGOLAND pretpark in Billund zijn deuren en verwelkomt de
eerste dag al 3000 bezoekers.
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KINDERKAMER
De minifiguur en speelwerelden voor elke leeftijd
Jaren 70 - 2000
Vanaf de jaren 70 breidt het LEGO aanbod constant uit. Voor elke leeftijd is er een ruime keuze uit
de nieuwe thema’s die ontwikkeld worden. DUPLO (1969) is te vinden in de kinderkamers van de
allerkleinsten. Speciaal voor meisjes wordt LEGO Homemaker in 1971 geïntroduceerd, waarmee je
poppenhuizen kan bouwen.
Vanaf 1974 verschijnen de eerste LEGO figuren met voorgevormde hoofden en armen en een lichaam
dat je zelf in elkaar steekt. Een jaar later bevolken minifiguren de LEGO wereld, al hebben deze nog
geen gelaatstrekken of beweegbare armen en benen. De lachende minifiguren, zoals we ze vandaag
nog steeds kennen, worden in 1978 gelanceerd.
Hetzelfde jaar doen drie nieuwe LEGO basisthema’s hun intrede: Space, City en Castle. Kinderen die
geïnteresseerd zijn in techniek ontdekken vanaf 1977 LEGO Technic, later gevolgd door de
programmeerbare Mindstorms. De LEGO juwelenlijn Scala blijft in 1979 slechts één jaar op de markt.
Tussen 1979 en 1989 beleven dierenfiguurtjes allerlei avonturen in Fabuland, een reeks bedoeld als
overgang tussen DUPLO en LEGO. In 1989 vult het populaire piratenthema het gamma aan.
In de jaren 90 wordt LEGO Primo voor baby’s uitgebracht. Een aantal series gericht op meisjes, zoals
Belville, gaan in productie.
In 1997 breekt het digitale tijdperk aan met de introductie van het eerste LEGO computerspel. LEGO
Creator keert vanaf 2001 terug naar het creatieve bouwen, los van thema’s of minifiguren.
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BIOSCOOP

LEGO filmlicensies | 1999 - 2018
Stap binnen in de bioscoop en laat je meeslepen door de vele LEGO filmthema’s!
Na de release van LEGO Star Wars in 1999, focust LEGO steeds meer op filmlicensies. Het Harry Potter
thema start in 2001 met sets gebaseerd op de eerste vijf Harry Potter films. In 2006 doet Batman
zijn intrede in het LEGO universum om het slechte te bestrijden. Twee jaar later verschijnt Indiana
Jones, de avontuurlijke archeoloog in minifiguurvorm, nadat de vierde film wordt uitgebracht.
Populaire films als Lord of the Rings (2012), The Hobbit (2012) en The Lone Ranger (2013) verschijnen
eveneens in blokjesvorm. Tot vandaag blijft Star Wars bij heel wat verzamelaars razend populair, net
als het recent uitgebrachte Jurassic World.
Omgekeerd komen er ook films uit die gebaseerd zijn op LEGO sets. In 2001 worden de
Bionicles (Biological Cronical) geïntroduceerd, een verhaallijn rond half menselijke, half
robotachtige wezens. Twee jaar later volgt de eerste Bionicle film.
Met LEGO Ninjago gaan ninja’s vanaf 2011 de strijd aan tegen het kwade. De Ninjago film wordt gelanceerd in 2017 (in navolging van de Ninjago tv-series). Vanaf 2014 spelen LEGO figuren de hoofdrol
in verschillende LEGO Movies.
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BOUWZONE

Jouw eigen creaties | Toekomst
Zoals je in de kunsthal kan zien, zijn de mogelijkheden met LEGO oneindig. Ondertussen zijn
er meer dan 3000 verschillende LEGO steentjes op de markt, die ontelbaar veel combinaties
kunnen vormen. Het bouwsteentje uit 1958 vormt nog steeds de basis en inspireert mensen
wereldwijd tot inventieve bouwwerken.
Laat je fantasie en creativiteit de vrije loop! Wie weet schuilt er een LEGO kunstenaar in jou
of word jij LEGO bouwer van de toekomst.

BOUWWEDSTRIJD

Stem voor je favoriet | 2019
Aan het einde van de tentoonstelling kan je stemmen voor je favoriet uit de creaties van de
bouwwedstrijd van afgelopen zomer. Zo bepaal je mee de winnaar die zijn of haar creatie
vanaf januari in de expo mag tentoonstellen.
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KUNSTHAL

LEGO kunst en collector’s items | 2000-2018
LEGO blijft niet in de kinderkamer, maar inspireert ook LEGO fans en kunstenaars om creatief
aan de slag te gaan. Behalve het werk van LEGO kunstenaars Dirk Denoyelle (Antwerpen) en
Dirk Van Haesbroeck (Wommelgem) ontdek je eigen creaties van Thomas Steenhoff en leden
van BeLUG (Belgian LEGO User Group). Fotografe Jo Van Holder (Mechelen) plaatst minifiguren
in een realistische context of laat ze figureren in haar ‘Stories’ die ze op Instagram deelt.
Daarnaast krijgen een aantal speciale reeksen, zoals LEGO Architecture en LEGO bordspelen
aandacht. Verzamelaar Jos Mariën (Mechelen) toont dan weer zijn Collectibles minifiguren en
Modular huizen. Ook combineert hij LEGO Creator en LEGO Ideas om Londen na te bouwen.
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KUNSTENAARS
KRIS GEYSEN
MOC Cinema Palace
Kris Geysen (1981 – Stabroek) krijgt de ‘bouwblokjesmicrobe’ van zijn vader die LEGO sets
voor hem koopt. Tijdens zijn tienerjaren vermindert zijn interesse voor LEGO. Zijn LEGO passie
wordt terug aangewakkerd door een bezoek aan de tentoonstelling ‘50 jaar LEGO: 3
generaties bouwen’ (2008) in het Speelgoedmuseum. Het is de eerste keer dat hij contact
komt met BeLUG. Ondertussen is hij tien jaar lid van deze club en leeft hij zich uit met het
maken van MOC’s (My Own Creation), waarbij bestaande LEGO sets worden aangepast.
Ter gelegenheid van deze expo toont Kris zijn MOC (My Own Creation) van de Modular Cinema Palace. De bioscoop is drie keer zo groot als het oorspronkelijke gebouw en aangevuld
met allerlei details over de Star Wars Original Trilogy (Episode IV, V & VI), één van zijn verzameldomeinen.

THOMAS STEENHOFF
Kuifjeraket & Girl
Thomas ‘ThomSten’ Steenhoff (1984 - 2018, Gooik) studeerde aan de Sint-Lukas kunstacademie te Brussel en verdiepte zich in tekenkunst, fotografie en grafisch ontwerp.
ThomSten leed aan een ongeneeslijke degeneratieve ziekte waardoor hij telkens op zoek
moest naar nieuwe manieren van kunst maken. Tijdens het laatste jaar van zijn leven ontwierp ThomSten een aantal LEGO modellen, waaronder de Kuifjeraket en ‘Girl’.
Meer via http://vormgeving.thomsten.com/
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DIRK DENOYELLE
Dirk Denoyelle, ook bekend als cabaretier en stemmenimitator, start eind jaren 90 met LEGO
projecten. Met zijn bedrijf Amazings, intussen een team van zes medewerkers, maakt hij
kunstwerken uit LEGO steentjes.
Zijn LEGO portretten van bekende Vlamingen en wereldsterren oogsten veel succes. Humor is
nooit veraf. Zo maakt hij grappige interpretaties van bekende kunstwerken.
In 2009 krijgt hij als tweede Europeaan en negende in de wereld het kwaliteitslabel ‘LEGO
Certified Professional’.

Mozaïeken:
•
•
•
•

De Panton Stoel
Kever Jan Fabre
Kaart van België
QR code.

Portretten:
• George Clooney
• Sandra Bullock
• Will Smith

Foto: Amazings

Meer stukken via: https://www.amazings.eu/
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DIRK VAN HAESBROECK
Dirk Van Haesbroeck (1978 - Wommelgem) vervaardigt sinds tien jaar indrukwekkende LEGO
sculpturen in bijberoep onder de naam “Brick Projects”. De bouwer kan beschikken over een
ruime voorraad blokjes uit zijn online-winkel met bijna een miljoen losse LEGO onderdelen.
Daarnaast is Dirk in zijn vrije tijd ook triatleet, een welgekomen afwisseling op zijn LEGO
activiteiten. Meer via http://www.Brick-projects.com

Sculpturen:
•
•
•
•
•

De Kat van Philippe Geluck - 2.700 steentjes - 20 bouwuren - 4 kg
Charmander - 6.000 steentjes - 25 bouwuren - 9 kg
Luigi - 6.500 steentjes - 24 bouwuren - 8 kg
Paaseilandhoofd - 3.000 steentjes - 12 bouwuren - 4 kg
Zwemmer - 1.000 steentjes - 4 bouwuren - 1.4 kg

Deze creatie werd onder een hoek van 45 graden gebouwd en weerspiegelt in zekere zin
Dirk als sporter. Kleinschalig werken is soms moeilijker dan groot! Maar net zoals in sport
zorgen kleine veranderingen in techniek soms voor betere resultaten!
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HANS DE MOL
Hans Demol (1966 - Ranst) raakt in 2010 opnieuw in de ban van LEGO na een eerder toevallig
bezoek aan LEGOLAND in Duitsland. Al snel krijgt hij de smaak te pakken en begint hij eigen
creaties te maken. In de loop der jaren specialiseert hij zich in mozaïeken, die steeds te maken hebben met zijn hobby’s, zoals muziek en animatie.
(Meer via https://www.flickr.com/people/hd_lego/)

Mozaïeken:
•
•
•
•
•
•

Nintendo Game & Watch (48 x 48 studs)
Saxy Lady (80 x 128 studs)
Gorillaz - Stylo (80 x 96 studs)
Mad Men (96 x 64 studs)
Never too old to rock (144 x 96 studs)
Eleven Stranger Things (96 x 128 studs)

‘Eleven’ uit de Netflix serie ‘Stranger Things’ heeft bovennatuurlijke krachten, wat haar tijdelijk verzwakt waardoor haar neus bloedt.
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JO VAN HOLDER
Instagram foto’s en stories met minifigs
Als kind is Jo Van Holder (1979 - Mechelen) omringd door LEGO bij haar thuis. Eén van de
beste herinneringen heeft ze aan set nr. 6379, een manege. Door complicaties na een
knieoperatie in 2014 moet ze lange tijd thuis blijven en start ze terug met LEGO als creatieve
uitlaatklep.
Ze koopt een LEGO setje en zo gaat de bal aan het rollen. Ze bouwt scènes om haar minifigs
te laten figureren in één van haar ‘Stories’. Ze mogen ook regelmatig mee op uitstap of op
reis waar ze in een realistische context gefotografeerd worden. Iedere dag post Jo een
nieuwe foto op Instagram, echt ongelofelijk hoe groot de LEGO community is.
Meer via https://www.instagram.com/jvanholder
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VERZAMELAARS
Privécollectie houten LEGO
Rhonny Swennen
Het oudste LEGO speelgoed uit hout en kunststof dat hier tentoongesteld staat, is afkomstig
van de privécollectie van Rhonny Swennen (1960 - Hasselt).
Wanneer hij in 2003 op een rommelmarkt uitkijkt naar LEGO voor zijn stiefzoon, kan hij een
grote partij opkopen van een LEGO winkel uit Diest en krijgt hij zelfs een autootje gratis
mee naar huis. Hij verkoopt bepaalde stukken en maakt een mooie winst. Hierdoor krijgt hij
de smaak te pakken en breidt hij zijn verzameling uit. Zijn indrukwekkende collectie is het
resultaat van 15 jaar lang rommelmarkten afschuimen in Denemarken, op zoek naar unieke
LEGO stukken.

Privécollectie LEGO Games
Alex Rens
Alex Rens, voorzitter van de OLBC (Overpelt LEGO Builders Club) is gamer en fervent verzamelaar van retro games en consoles. Een deel van zijn collectie LEGO games en consoles
is hier te bewonderen én te (be)spelen. Speciaal voor deze expo leent hij drie Playstation
consoles uit die je mag uitproberen.
Wanneer de tienerafdeling van OLBC een nieuwe uitdaging zoekt, komt Alex op het idee om
zijn collectie speelbaar te maken voor deze gameliefhebbers. Hij brengt jongeren in contact
met oude games en laat hen proeven van wat de toekomst voor gaming nog teweeg gaat
brengen met VR (virtual reality).
OLBC is een Belgische erkende LEGO club waar leden vanaf 6 jaar maandelijks samenkomen
om zich uit te leven met LEGO. Er worden ook eigen Kicks and Bricks evenementen
georganiseerd. Tijdens workshops leer je een stopmotion maken, MOC’s (My Own Creation)
bouwen, Mindstorms programmeren, digitaal ontwerpen met LEGO Digital Designer, enz.

Nekkerspoelstraat 21
2800 MECHELEN
tel. +32 015 55 70 75
www.speelgoedmuseum.be

Privécollectie Scala & Belville
Kathy Sas
Verzamelaarster Kathy Sas (1968 - Deurne) stelt enkele van haar Scala en Belville sets tentoon. Als kind speelt ze al met LEGO. De series van de treinen, Homemaker en Basic zijn haar
favoriet. Haar echtgenoot Tom De Bruyker (voorzitter BeLUG, Belgian LEGO User Group), die
ze ontmoet tijdens studies Klassieke filologie en Romeinse archeologie aan UGent, is al even
gefascineerd door LEGO.
Na hun huwelijk in 1993 kopen ze een paar LEGO dozen van de series Egyptian Desert, Aquazone en Space Insectoids. Wanneer hun zoon Andreas wordt geboren in 1999, is dit het perfecte excuus om nog meer LEGO aan te schaffen. Tom begint LEGO Star Wars te verzamelen.
Begin jaren 2000 komt hij in contact met LEGO beurzen en wordt hij lid van BeLUG.
Ook Kathy’s interesse voor LEGO groeit. Ze begint actief te verzamelen en richt zich op
Fabuland, Scala, Space en oudere LEGO van vóór 1978. Als voorzitter van de AVRA (Antwerpse
vereniging voor Romeinse Archeologie) ontwikkelt Kathy het tentoonstellingsproject
“Romeinen in LEGO® stenen”, dat nog tot eind mei 2019 in Archeocentrum Velzeke te zien is.

Privécollectie Architecture
Daniel Rivera Pinal
Architect Daniel Rivera Pinal (1977) is afkomstig uit Santiago de Compostela (Spanje) en
woont sinds 2007 in Antwerpen. Door als kind met LEGO te spelen ontstaat zijn passie voor
architectuur en bouwen. In het begin volgt hij het instructieboekje nauwgezet, nadien mixt
hij verschillende sets om iets nieuws te creëren.
Jaren later ontdekt hij de sets van LEGO Architecture en is hij meteen fan. Elk jaar geeft zijn
man hem een nieuwe set als verjaardagscadeau. Fallingwater en Villa Savoye behoren tot
zijn favorieten.
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Privécollectie minifigs, modulars en Engeland
Josy Mariën & Els Portael
Ook Josy en Els (1957 - Mechelen) dragen hun steentje bij aan deze expo. Ze wonen op een
steenworp van het Speelgoedmuseum en zijn reeds van in hun jeugdjaren gefascineerd door
het bouwen met ‘blokjes’. Als AFOL (Adult Fan of Lego) en prille zestigers zijn ze steeds
verder blijven ‘spelen’ met LEGO. Wanneer hun dochter het huis verlaat, toveren ze haar
kamer om tot ‘legokamer’ waar ze samen met de kleinkinderen alle LEGO bewaren. Bouwblokjes, sets, boeken, minifiguren … Alles heeft zijn plaats gekregen. De kleinkinderen nemen
stilaan de fakkel over en groeien uit tot ‘meesterbouwers’. En Josy en Els, zij bouwen en
spelen verder!

Collectible minifigures
In 2010 start LEGO met de Collectible Minifigures. Tot op vandaag worden er meerdere keren
per jaar series van 16 tot 22 minifiguren gelanceerd die je kan verzamelen. Ze worden in
de winkel aangeboden in gesloten zakjes. Tot nu toe zijn er in totaal 28 series uitgebracht,
waaronder algemene en speciale reeksen. Ze zijn telkens geordend volgens thema’s zoals
sport, geschiedenis of dagelijks leven. De collectibles rond filmthema’s ontdek je verderop in
de bioscoop.
De feesteditie die in 2018 werd uitgebracht naar aanleiding van 40 jaar minifiguur staat
vooraan opgesteld. De enige minifiguur die nog ontbreekt in de verzameling van Josy, is de
zeldzame Mister Gold, die het levenslicht ziet ter gelegenheid van de tiende serie.
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LEGO MODULARS
In 2007 worden LEGO Modulars geïntroduceerd: grote, realistische gebouwen, bedoeld voor
volwassen fans van LEGO. Je kan ze aan elkaar schakelen tot een volledige straat met voetpaden en lantaarnpalen.
De eerste twee modulaire gebouwen dateren van 2007, nadien volgt er elk jaar één. In totaal
zijn er al dertien Modulars, die hier allemaal zijn opgebouwd door Josy. Gelukkig krijgt hij
hulp van zijn echtgenote, Els. Samen bouwen ze zo’n 12 à 14 uur aan een gebouw. Elk gebouw telt 2.000 à 3.000 steentjes. De Assembly Square, die in 2017 uitgebracht wordt naar
aanleiding van 10 jaar Modulars, telt er zelfs 4.002!
Zoals te zien is op de foto’s zijn de interieurs even gedetailleerd en fascinerend als de
buitenkant van de gebouwen.

Engeland
Deze vitrine hebben Josy en zijn vrouw Els samengesteld omdat er zoveel tot de verbeelding
sprekende LEGO sets over Engeland bestaan. De Big Ben en Tower Bridge behoren tot hun
lievelingsstukken. De Collectible Minifigures werden uitgebracht ter gelegenheid van de Olympische Spelen van Londen in 2012.
Zelfs The Beatles en hun Yellow Submarine zijn van de partij. Deze set kwam op de markt
dankzij LEGO Ideas, een online platform waarbij de LEGO community kan stemmen op nieuwe
LEGO ideeën. Wanneer een creatie meer dan 10.000 stemmen krijgt, maakt het kans om als
officieel LEGO product op de markt te komen.
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Privécollectie oude LEGO
Eva De Hert
Geen kinderen en toch een berg LEGO in huis. Hoe verklaar je dat?
Nostalgie? Eerder toevallig herontdekte Eva De Hert (1975 - Gent) een paar jaar geleden, via
de Peeron website, welke LEGO sets er in die berg verborgen zaten.
En mits wat puzzel- en sorteerwerk bouwde ze met veel plezier haar oude LEGO sets weer
op voor deze expo! Tussen collectiestukken van het Speelgoedmuseum ontdekt u o.a. haar
Paramedic Unit (1980), postwagen (1982) en Shell tankstation (1983).
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WIE IS...
BeLUG
Belgian LEGO® User Group
De Belgische club voor LEGO liefhebbers, bouwers en verzamelaars. Een club voor
volwassenen met een passie voor LEGO, maar volledig onafhankelijk van de LEGO Groep.
Deze club neemt deel aan beurzen en activiteiten gerelateerd aan LEGO in België en het
buitenland. Ze hebben ook een forum waarop allerlei
informatie wordt uitgewisseld met elkaar.
Binnenkort organiseert het Speelgoedmuseum samen met BeLUG een heuse LEGO beurs. (Zie
activiteiten)

OLBC
De Club OLBC = Overpelt LEGO Builders Club
Wordt goedgekeurd door LEGO Denemarken als RLUG = recognized LEGO users group.
Ondertussen bevat de club al 300 leden.
Ze hebben hun eigen leuke (bouw)events en werken voor heel wat goede doelen.
OLBC verzorgt binnenkort mee een LEGO gaming event in het Speelgoedmuseum. (Zie
activiteiten)
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INTERACTIEVE ELEMENTEN
Er valt heel wat te bekijken maar evengoed te beleven in deze expo. Ontdek hieronder een
aantal van de interactieve elementen.

Atelier Christiansen
De Deense timmerman Ole Kirk Christiansen is de uitvinder van LEGO. Voor hij het LEGO blokje
bedenkt, maakt hij eerst houten speelgoed. Bekijk de animatiefilm om te weten te komen
hoe het LEGO verhaal begint. Kijk in de vitrines en zoek uit wat jij het mooiste vindt. Maak je
favoriete stuk na aan de werkbank van mijnheer Christiansen.

Fifties winkel
Stel je voor dat je geboren bent in de jaren 50. Stap binnen in de speelgoedwinkel en neem
een LEGO folder uit die tijd.
Kijk goed naar de afbeeldingen. Welke stukken speelgoed vind je terug in de winkel?
Voor je verjaardag krijg je 300 Belgische frank. Wat zou je graag willen kopen?

Sixties woonkamer
In de jaren 60 komt het LEGO ideeënboek uit. Je kan er heel wat inspiratie opdoen om allerlei voertuigen, huizen … en dieren te bouwen. Kan jij een figuur, giraf of dromedaris maken?

Kinderkamer – Little Forest Friends
De Little Forest Friends beleven allerlei avonturen in het bos. Zoek ze in de vitrine. Bekijk
goed de kleuren van de Little Forest Friends en kleur ze in op de kleurplaat.

Kinderkamer – ruimtevaart
LEGO Space is één van de eerste en meest uitgebreide thema’s van LEGO vanaf 1978. In de
vitrine onder het stapelbed zie je heel wat sets met astronauten, ruimteschepen … In de
slaapkamer is het behoorlijk rommelig geworden met alle doosjes. Tijd om op te ruimen!
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Vind jij welke sets bij welke dozen horen? Zoek ze in de vitrine. Welke sets staan nog niet in
de vitrine en moeten nog opgebouwd worden?

Kinderkamer – Scala / Clikits
Met LEGO kan je niet alleen bouwen, maar ook je eigen juwelen ontwerpen! Maak je eigen
T-shirt, pin, ketting … Ga achter de kaptafel staan. Plaats je hoofd boven je eigen creatie en
maak een leuke foto.

Kinderkamer – Fabuland
Ken jij de dieren van Fabuland? Speel het memoriespel. Bekijk goed de afbeeldingen van
de figuurtjes en zoek ze in de vitrine. Kan jij vertellen welke beroepen ze uitvoeren? Naast
bouwsets bestaan er ook leesboeken van Fabuland. Neem de vertelplaten en lees het verhaal
van Poekie’s verjaardagsfeestje voor.

LEGO Modulars
In welke gebouwen zijn deze foto’s genomen? Kijk goed naar de details!

Kunsthal
LEGO is niet enkel voor kinderen, heel wat volwassenen gaan creatief aan de slag met dit
bekende bouwblokje. Welk LEGO kunstwerk is jouw favoriet? Word zelf LEGO kunstenaar en
bouw mee aan het LEGO kunstwerk.

Bioscoop
Bouw je eigen filmscène(s) na uit je lievelingsfilm en neem een (of meerdere) foto’s. Haal het
nodige materiaal uit het bakje achter de filmset. Bouw eerst het decor en plaats daarna de
figuren op hun plaats.
Wil je er graag een stop-motionfilmpje van maken? Bouw telkens een stapje verder aan de
film en neem hier elke keer een foto van. Thuis kan je verder aan de slag met een app op je
smartphone of computer.
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LEGO ACTIVITEITEN
Vanaf het najaar hebben we nog heel wat leuke LEGO activiteiten in petto.
Op zondag 11 november 2018 een bouwworkshop mijter maken van Sinte-Mette van 13u30
tot 16u30.
Op 9 en 10 februari 2019 is er het LEGO Gaming event i.s.m. OLBC.
Op 9 en 10 maart 2019 is er een grote LEGO beurs i.s.m. BeLUG.
Tussendoor staan onze filmzondagen in het teken van de LEGO films en volgen er ook bouwnamiddagen en workshops Upcycling met LEGO!
De data hiervoor worden nog aangekondigd op Facebook en onze
website. Hou onze kanalen dus goed in de gaten en mis geen enkel LEGO avontuur in het
Speelgoedmuseum!
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MET DANK AAN
‘Het LEGO blokje: 60 jaar creatief bouwplezier’ was enkel mogelijk
dankzij de steun en medewerking van:
Vlaamse Overheid
Provincie Antwerpen
Stad Mechelen
LEGO Benelux
Ecoso
Dreamland

Bruikleengevers:
Dirk Denoyelle, Eva De Hert, Kris Geysen, Jos Mariën, David Reina Vallejo, Alex Rens, Daniel
Rivera Pinal, Kathy Sas, Matthieu Snoeck, David Steenhoff, Rhonny Swennen, Arne Troffaes,
Dirk Van Haesbroeck, Jo Van Holder, Andy Wouters.

Film:
Jean Cassimon
Het voltallige team en de vele vrijwilligers van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw

----------------Perscontact
Julie Van Craen
communicatie@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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