Beste Directeur,
Beste Leerkracht,
Betreft: Aanbod Kleuter Onderwijs 2022 – 2023 (zie ommezijde)

Met mu-zee-um vzw kijken we terug op (alweer) een zeer speciaal schooljaar!
Dit jaar namen jullie talrijk deel aan onze online rondleidingen en workshops.
De reacties waren fantastisch! Dus hebben we beslist om deze gratis online workshops in
ons programma te houden, want hoe meer kunstbeleving… hoe mooier der wereld!

Aan de ommezijde van deze brief vind je een overzicht van ons aanbod
voor het Kleuter Onderwijs 2022 - 2023.

De plek - plekjes kunst - de vaste stek
ontdekken > beleven > vragen stellen & antwoorden geven > in denken en doen >

Graag tot binnenkort!
Het mu-zee-um team

GROEP SCHOOLJAAR 2022-2023 = AANBOD KLEUTER ONDERWIJS
mu-zee-um in MU.ZEE

Peuter & 1e kleuter = (2x 45 min.) museum & atelier
2e & 3e kleuter = (2x 60 min.) museum & atelier
Interactieve belevingstocht = 60 min.

mu-zee-um in Ensorhuis
James, Léon en CO

Portretten

Een uniek parcours in de
‘keuken’ van Ensor, Spilliaert en
tijdsgenoten. Welke technieken
leiden tot een meesterwerk? We
gaan zelf aan de slag als ‘chefs’
en serveren ze jullie met alle
plezier!

De kunst van het portret, daar
draait het om. Na een
belevingsparcours in het
museum trekken we het atelier
in. Iedereen wandelt buiten
met een prachtig zelfportret op
ware grootte.

Schaduwkleur

Verf

Ga mee op pad door Mu.ZEE...
voorbij de tuinen langs
landschappen in de natuur en in
de stad!
De wandeling doet ongetwijfeld
goesting krijgen om zelf aan de
slag gaan in het atelier.

Verf! Nieuwe inzichten, andere
technieken. De collectie
inspireert en wij gaan aan de
slag in het atelier. Om mee te
nemen!

De Zee

James Inviteert

De zee ontdekken, ze voelen en
ook horen, daar gaan we voor.
Daarna wordt het heerlijk
proeven in het atelier met
allerlei verrassende materialen
en technieken.

Ontdek het huis en zijn
bewoners via deze prikkelende
belevingstocht door het huis.
Er is geen atelier maar via
allerlei “doe – dingen” wordt je
creativiteit en fantasie
aangewakkerd.

mu-zee-um A LA CARTE (2 uur)

(doorlopend)

Op maat

Online sessie in de klas

Ateliers op maat van uw klas,
daar gaan we voor. Geef ons
een inkijk in de belevingswereld
of de projecten van jouw klas
en wij bieden er een uniek
muzisch antwoord op.
Vb. klei – schilderen op doek,
kies een eigen atelier,…

Bestel een online sessie in de
klas! Een belevingstocht langs
allerlei kunstwerken, gevolgd door
een creatief atelier!
Keuze uit ENSOR - SPILLIAERT ZEELANDSCHAPPEN PORTRETTEN

mu-zee-um projecten
FFO Filmweek

(tijdelijk)
30/01-3/02/2023

Met de klas naar het witte doek! Het internationaal Filmfestival
programmeert met hulp van mu-zee-um het beste van de
hedendaagse cinema. Kom zet u neer in de pluche!

Erfgoedweek

24/04-5/05/2023

Gratis workshops binnen het thema “BEESTIGl” van de Erfgoedweek.
Een Kunstenaar begeleidt jullie door het creatieve proces!

