  

#designmuseumgent

www.designmuseumgent.be/robot

HELLO, ROBOT. – Hospitality
DE EXPO
Of het nu als personage in een film, als knuffel voor
ouderen of als militaire drone is, iedereen heeft weleens een robot gezien. De smartphone heeft ons
dagelijks leven nu al definitief veranderd. Ook veel andere machines worden steeds slimmer en autonomer.
Van sciencefiction tot alledaagse werkelijkheid: robots
hebben een plaats in ons leven gevonden. Met een
uiterst brede waaier aan objecten die gaan van popcultuur, commerciële wearables, designprototypes,
interactieve installaties, videoreportages en industriële
robots onderzoekt ‘Hello, Robot.’ onze relatie tot technologie. Een relatie die vaak ambivalent is en waarin
design een rol als bemiddelaar speelt.

HET MUSEUM
Design museum Gent maakt bezoekers bewust van
de grote impact die design heeft op hun dagelijkse
leven. Het museum in hartje Gent bestaat uit een statig 18de-eeuws herenhuis en een moderne vleugel. De
toonaangevende collectie Belgisch en internationaal
design start met de art nouveau van Henry Van de
Velde en gaat tot de avantgarde vormgeving van nu.
‘Hello, Robot.’ maakt deel uit van het spraakmakende
tentoonstellingsprogramma met maatschappelijke thema’s zoals ecologie, consumptie, mobiliteit en wonen.

PRAKTISCH
Met café TOBOR strijkt de bekende Rooftop bar en restaurant Gaston by Coeur Catering deze
winter voor een tweede keer neer in de mooiste binnentuin van de Arteveldestad. Gaston neemt
opnieuw een fijne selectie van het beste van zijn menukaart mee. Dit alles in de setting van een winterserre die voor de gelegenheid een compleet nieuwe en verassende look door Luckytree and rebooth krijgt.

De tentoonstelling ‘Hello, Robot.’ is de ideale gelegenheid om uw klanten en/of medewerkers uit te nodigen voor
een bijzondere beleving in Design museum Gent. Verhuur is mogelijk in volledige dag-, dagdeel- of avondformule
en dit van 27.10.2017 tot 15.04.2018. We werkten een aantal originele pakketten uit:

Rondleiding: Have you ever
met a robot?
Ontvangst in de serre
Hello, Robot café
Catering door Coeur Catering
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WALL-E
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PRIME
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Gebruik van een historische ruimte
Presentaties, talks, ...

Workshop
Maak je eigen robot of chatbot! Race je
mini-zelfrijdende auto naar de overwinning!
Leer meer over de toekomst van technologie.

·
·

Opening talk door de curator van de
tentoonstelling
Mogelijkheid tot exclusief privé-event
op woensdag, sluitingsdag museum
€ 3.500
excl. btw

€ 4.900
excl. btw

€ 6.800
excl. btw

Deze prijsvoorbeelden zijn indicatief en gebaseerd op 40 aanwezigen, wat meteen het minimaal aantal is. De
uiteindelijke prijs hangt onder meer af de gekozen workshop, het type catering en andere opties. Zo kunnen we
voor elke aanwezige ook een goodybag (catalogus en gadgets) samenstellen.
Iedereen heeft uiteraard zijn of haar eigen wensen om een nocturne of event écht geslaagd te maken.
Daarom staan we er zeker voor open om een voorstel op maat uit te werken, aangepast aan uw evenement
(receptie, nocturne, lezing, nieuwjaarsreceptie, productpresentatie, teambuilding,…). Aarzel niet om ons te contacteren voor een offerte op maat!

CONTACT
Design museum Gent
Jan Breydelstraat 5
9000 Gent

bregt.depreeuw@stad.gent
+32 (0)9 267 99 99
www.designmuseumgent.be

“The robots are coming. Of beter: ze zijn er al, maar wat moeten
we er nu mee aanvangen? De expo ‘Hello, Robot.’ maakt die vraag
heel persoonlijk en tastbaar.” — De Morgen


“The decision as to whether robots
are a necessary addition for our
lives or whether they will sooner or
later deprive us of our own will, is
up to the visitor, helped by the numerous thought-provoking objects
in the exhibition.” — Wired

“‘Hello, Robot.’ is a comprehensive look at the current state of robotics,
and provides insight into how our robotic friends are going to be helping
— and harming — our world going forwards, and the impact that they will
undoubtedly have on every facet of human life.” — designboom

Hello, Robot. is
an exhibition by

