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Beste Directeur, 
Beste Leerkracht, 
 
Betreft: Aanbod Secundair en Hoger 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 secundair en hoger 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 SECUNDAIR en HOGER ONDERWIJS 
 
mu-zee-um in Mu.ZEE    2 uur: 1 uur museum & 1 uur atelier 
 
JAMES INVITEERT 
Een muzische belevings- 
tocht doorheen de Mu.ZEE - 
expo van JAMES ENSOR…  
gevolgd door een ENSORiaans 
atelier! 

 

 PORTRET GALLERIJ 
Na een portretten-tocht in het 
museum creëren we met 
allerlei materialen & een 
spiegel een eigen ZELFportret!   

 

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

 

 MARINES 
Vanuit de prachtige Mu.ZEE-
landschappen ontdekken we de 
ZEE op een beeldende manier en 
gaan we zelf aan de SLAG!  

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

 

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

 

mu-zee-um in het STADSMUSEUM (2 uur)  mu-zee-um A LA CARTE (2 uur) 
 
VERDWALEN in VERHALEN  
Een boeiende ontdekkings- 
tocht doorheen de geschiedenis 
van Oostende… naar verhalen 
die je doen verdwalen!   
(enkel 1ste graad) 

 

 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. Als 
instap, tussendoor of slot. Klas 
en de kunsten vallen samen. 

 

 
mu-zee-um PROJECTEN    (tijdelijk)  
 
OVER PERMEKE 
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 (enkel 1e graad)  

 CREATE YOUR OWN SOFT J  
Kunstenares Indre Svirplye neemt ons 
mee in haar wereld van textiel en 
draad. Ontdek in deze workshop je 
eigen emoties en zet die creatief om 
met haar verrassende technieken.  
 
>>Deze sessie vindt plaats in het 
ENGELS<<  
 

 FFO FILMWEEK 
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 uw neer in de 
pluche! 
 

September – Oktober 2020  16/11/2020 – 20/11/2020  18/01/2021 – 22/01/2021 
 
FFO ANIMATIE-WEEK 
Tijdens deze experimentele workshop 
wordt gewerkt met tablet en een waaier 
aan materialen. 
18/01/2021 – 22/01/2021 

  ERFGOEDWEEK 
Gratis workshops binnen het thema “De 
Nacht” van de Erfgoedweek.  
 
 19/04/2020 – 23/04/2020   

 


