Beste Directeur,
Beste Leerkracht,
Betreft: Aanbod Kleuter 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 Kleuter 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 KLEUTER ONDERWIJS
mu-zee-um in Mu.ZEE

Peuter & 1e kleuter = (2x45 min) museum & atelier
2e en 3e kleuter = 1 uur museum & 1 uur atelier

JAMES ENS(N)OR

STA STIL!

Ontdek met de jongste koters
de wereld van Ensor.
Verwacht je aan een
bijzondere muzische
belevingstocht (beeld, klank,
drama,…) doorheen de
collectie en een culinaire
verwerking in het atelier.

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.

SPILLIAERT-TAART

STREPEN EN PENSELEN

Het jonge geweld ontdekt
hoe de schemering valt op
het doek en gaat er zelf mee
aan de slag. Nooit eerder
kwamen de werken van
Spilliaert zo tot hun recht.

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

ZEEZICHT
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.

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 – sculpturen –
schilderen op doek, kies een
eigen atelier,…

mu-zee-um PROJECTEN
FFO FILMWEEK

(tijdelijk)
ERFGOEDWEEK

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!

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

18/01/2021-22/01/2021

26/04/2021 –7/05/2021
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