
 
Beste Directeur, 
Beste Leerkracht, 
  
Betreft: Aanbod Secundair en Hoger Onderwijs 2022 – 2023 (zie ommezijde) 

  
Met heel veel zin en enthousiasme zijn we klaar voor het nieuwe schooljaar! 

 
Zin in een belevingstocht door het vernieuwde Mu.ZEE met aansluitend een atelier? Of zin in een 

atelier met speciale materialen? Het kan allemaal in ons nieuw aanbod voor het volgend schooljaar! 
 

 
 
 

Aan de ommezijde van deze brief vind je een overzicht van ons aanbod 
voor het secundair en hoger 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 Secundair ONDERWIJS 
 
mu-zee-um in Mu.ZEE                                                           2 uur: 1 uur museum + 1 uur atelier 

 
James, Léon & CO 

 

Portretten 

 

Een muzische belevings- 
tocht doorheen de Mu.ZEE langs 
werk van Ensor, Spilliaert en 
tijdsgenoten   gevolgd door een 
experimenteel  atelier! 

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

 

Schaduwkleur 

 

De Zee 

 

Kuierend door de collectie van 
Mu.ZEE, staan we stil bij 
natuurlandschappen én 
stedelijke landschappen. Daarna 
leven we ons uit in het atelier 
met allerlei technieken! 

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

Nachtvlinders 

 

Verf 

 

Na een bezoek aan enkele 
werken van Raoul SERVAIS, 
creëren we zelf een eigen 
animatiefilmpje! 

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

 
mu-zee-um in het Stadsmuseum (1,5 uur)                mu-zee-um A LA CARTE (2 uur) 

 
Verdwalen in verhalen 

 

Op maat 

 

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

Ateliers op maat van uw klas. 
Geef ons een inkijk in de 
belevingswereld 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)  

 
O’de door de lens van Antony 1/09-28/10/2022 Erfgoedweek 17-21/04/2023 

Bezoek met je klas de expo “ONZE IJSLANDVISSERS” en kom 
alles te weten over het ruige levenop zee met virtuele gids 
Sebastien Dewaele.  
noot: 1 smartphone per 2 leerlingen / t.e.m. 1e graad secundair 

Gratis workshops binnen het thema “Beestig” van de 
Erfgoedweek. 

FFO Filmfestival 30/01-3/02/2023   

Met de klas naar het witte doek! Het Filmfestival programmeert 
met hulp van mu-zee-um het beste van de hedendaagse 
cinema.  

 

 


