Beste Directeur,
Beste Leerkracht,
Betreft: Aanbod Secundair en Hoger Onderwijs 2019 – 2020 (zie ommezijde)

Met mu-zee-um vzw kijken we terug op een prachtig schooljaar!
Jullie namen zeer talrijk deel aan onze educatieve rondleidingen en workshops.
We willen jullie dan ook hartelijk danken voor het grote enthousiasme!

Uiteraard zijn we nu al volop bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar.
Aan de ommezijde van deze brief vind je een overzicht van ons aanbod
voor het secundair en hoger onderwijs 2019 - 2020.
We verwelkomen jullie volgend schooljaar zéér graag terug!!!
Graag tot dan!
Het mu-zee-um team

GROEP SCHOOLJAAR 2019-2020 = AANBOD SECUNDAIR en HOGER ONDERWIJS
mu-zee-um in Mu.ZEE

2 uur: 1 uur museum & 1 uur atelier

JAMES D’O

PORTRETTEN

DWAALLICHT

MARINES

NACHTVLINDERS

VERF EXPERIMENT

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

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

VERDWALEN in
VERHALEN

OP MAAT

mu-zee-um PROJECTEN

(tijdelijk)

FFO FILMWEEK

EXPO EXPRESSIE

Een belevingstocht doorheen
de expo “Dromen van
Parelmoer” van JAMES
ENSOR… gevolgd door een
ENSORiaans atelier!

In de voetsporen van Léon
Spilliaert… ontdek nadien
allerlei mysterieuze technieken
in het Spilliaert-atelier!

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

Een boeiende ontdekkingstocht doorheen de
geschiedenis van Oostende…
naar verhalen die je doen
ste
verdwalen! (enkel 1 graad)

Het scholenparcours met een
boeiende selectie van films
voor elke leeftijd in de zalen
van het Filmfestival!
09/09/2019 – 13/09/2019

Na een portretten-tocht in
Mu.ZEE creëren we met allerlei
materialen & spiegel eigen
ZELFportretten!

Vanuit de prachtige Mu.ZEElandschappen, ontdekken we
de ZEE op een beeldende
manier en gaan we nadien zelf
aan de SLAG!

Ontdek texturen en
verftechnieken in het atelier
na een boeiende “verf-tocht”
in Mu.ZEE!

Een workshop voor je klas OP
MAAT: zeefdruk, animatiefilm,
klei, vilt, gietschilderijen, …
Of een LABO met de klas!

Ontdek het museum op een
kunstige en beweeglijke
manier!
10/02/2020 – 14/02/2020

ERFGOEDWEEK

GRATIS workshops binnen het
thema van ERFGOEDDAG.
20/04/2020 – 24/04/2020

Info & reservatie =
www.mu-zee-um.be
info@mu-zee--um.be
059 26 90 64

