AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
ADJUSTED OPENING HOURS
maandag – woensdag
Monday – Wednesday

12.00 – 18.00

donderdag – zondag
Thursday – Sunday

14.00 – 22.00

Omdat de installatie het beste tot z’n recht komt
in het donker, hebben we onze openingstijden
speciaal voor deze expositie aangepast.
Je hoeft van tevoren geen tijdslot te reserveren.
Koop je ticket bij de balie of online via mu.nl.
Regular:
Student:
CJP:
Museumkaart:
Woensdag:
<18:

€5,€3,50*
€2,50
Gratis
Gratis
Gratis

As the installation can best be experienced when
it’s dark, we have changed our opening hours
especially for this exhibition.
No need to reserve a time slot in advance. Get
your ticket at the front desk or online at mu.nl.

*Studenten/docenten van
instellingen in de provincie
Noord-Brabant mogen gratis
naar binnen.
*Students/teachers from
institutions within the province of
Noord-Brabant can enter for free.

COVID-19 MAATREGELEN
COVID-19 MEASURES
WELKOM BIJ MU Hybrid Art House!

WELCOME TO MU Hybrid Art House!

MU laat maximaal 150 bezoekers tegelijk de tentoonstelling bekijken. Een Coronatoegangsbewijs is niet meer
verplicht vanaf 25 februari.

MU limits the number of visitors to the exhibition to 150
people. A coronavirus entry pass is no longer required
from 25 February.

MU bezoeken betekent dat je akkoord gaat met de
MU COVID-19 Bezoekvoorwaarden*, Hygiëne
maatregelen** en Maatregelen bij gezondheidsklachten*** die hier vermeld zijn.

Visiting MU means, you agree to the MU COVID-19
Visitor conditions*, Sanitation guidelines** and Health
measures*** that are displayed here.

*MU COVID-19 Bezoekvoorwaarden
1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten.
2. Volg altijd de aanwijzingen van MU medewerkers.
3. Volg altijd de hygiënemaatregelen.

*MU COVID-19 Visitor conditions
1. Don’t go out with symptoms of illness.
2. Always follow directions by MU staff.
3. Always follow the sanitation guidelines.

**MU COVID-19 Hygiëne maatregelen
1. Desinfectie is aanwezig bij MU.
2. Was je handen regelmatig.
Gooi papier weg in de afsluitbare afvalbak.
3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
4. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze
daarna weg in een afsluitbare afvalbak.
5. Schud geen handen.

**MU COVID-19 Sanitation guidelines
1. Disinfectants are available at MU.
2. Wash your hands frequently.
3. Cough and sneeze into your elbow.
4. Use paper tissues to blow your nose.
5. Don’t shake hands.

***MU COVID-19 Maatregelen bij gezondheidsklachten
1. Heb je COVID-19 symptomen, zoals neusverkoudheid, loopneus,
keelpijn, lichte hoest of verhoging? Laat je testen. Blijf thuis.

***MU COVID-19 Health precautions
1. Do you have any COVID-19 symptoms, like a head cold, running
nose, sore throat, light cough or a temperature? Do a test. Stay at
home.

