Beste Directeur,
Beste Leerkracht,
Betreft: Aanbod Lager Onderwijs 2020 – 2021 (zie ommezijde)

Met mu-zee-um vzw kijken we terug op een zeer speciaal schooljaar!
Tot midden maart namen jullie talrijk deel aan onze educatieve rondleidingen en workshops.
We hopen oprecht jullie terug te zien vanaf september in “normale” omstandigheden.

Aan de ommezijde van deze brief vind je een overzicht van ons aanbod voor het Lager
Onderwijs 2020 - 2021.
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
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GROEP SCHOOLJAAR 2020-2021 = AANBOD LAGER ONDERWIJS
mu-zee-um in Mu.ZEE

2 uur: 1 uur museum & 1 uur atelier

JAMES AAN TAFEL

PORTRETTEN

Een uniek parkoers in de
‘keuken’ van Ensor. Welke
technieken leiden tot zijn
meesterwerken? We gaan zelf
aan de slag als ‘chefs’ en
serveren ze jullie graag!

Ontdek hoe een portret tot
stand komt. Waarop moet je
letten? Wat zijn de ‘truukjes
van de foor’? Na dit bezoek
creëren we met allerlei
materialen & een spiegel een
eigen ZELF-portret.

DAG EN NACHT

DE ZEE

Ga mee op pad, het dwaallicht
geeft richting. Een bezoek aan
de Spilliaertvleugel doet
goesting krijgen om zelf aan
de slag gaan in het atelier.

Hoe krijg je de zee op een
doek? We bekijken
meesterstukken uit het
verleden en gaan zelf aan de
slag. Iedereen krijgt zijn eigen
stukje zee.

NACHTVLINDERS

DIKKE VERF–DUNNE VERF

Na een bezoek aan de
nieuwe SERVAIS vleugel van
Mu.ZEE, ontwerpen we zelf
een eigen animatiefilmpje!

Ontdek de wondere wereld van
verf. Van textuur over
techniek, we ontdekken het in
handen en hoofden. Geen
laagje zal nog ooit hetzelfde
zijn…

mu-zee-um in het STADSMUSEUM (2 uur)
VERDWALEN in
VERHALEN

mu-zee-um A LA CARTE (2 uur)
OP MAAT
Ateliers op maat van uw klas,
daar gaan we voor. Geef ons
een inkijk in de
belevingswereld, de thema’s
of de projecten van jouw klas
en wij bieden er een uniek
muzisch antwoord op. Klas en
de kunsten vallen samen.
Vb. klei – vilt – druk –
sculpturen – schilderen op
doek, kies een eigen atelier,…

Een boeiende ontdekkingstocht doorheen de
geschiedenis van
Oostende… naar verhalen
die je doen verdwalen!
(vanaf de 2e graad)

mu-zee-um PROJECTEN

(tijdelijk)

OVER PERMEKE

SHOWTIME

FFO FILMWEEK

Ontdek de nieuwe PERMEKE expo
met je smartphone of tablet! (kan
per 2). Jan Decleir neemt je mee
doorheen de expo met tal van
belevingsopdrachten en leuke
doe-dingen (vanaf 2e graad)

In iedereen zit een artiest en in
ieder object zit er circus. We
jongleren met kegels en
pepermolens. We gooien met
hoeden en met elkaar. Hou je vast,
it’s showtime. (Of hou je vast, we
zijn in het circus)

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

September – oktober 2020

16/11/2020 – 20/11/2020

18/01/2021 – 22/01/2021

FFO ANIMATIE-WEEK

ERFGOEDWEEK

Tijdens deze experimentele
workshop wordt gewerkt met tablet
en een waaier aan materialen.

Gratis workshops binnen het thema “De
Nacht” van de Erfgoedweek.

18/01/2021 – 22/01/2021

26/04/2021 – 07/05/2021
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