
Een (klas)GROEP kinderen of jongeren versus een expositie of discipline, een uitdaging! 

Een pad van horen, zien, denken en vooral veel doen! 

Creëren en experimenteren staan centraal!

Reservatie: www.mu-zee-um.be

Met een ervaren gids worden kinderen en jongeren uitgenodigd om op pad te gaan. 

2014
ONDERWIJS (BASIS/SECUNDAIR/HOGER/LEERKRACHTEN) 

+ GROEPEN JEUGD/VOLWASSENEN

Meer info op www.mu-zee-um.be
mu-zee-um vzw – Romestraat 11a – 8400 Oostende – info@mu-zee-um.be – T 059/269064 – F 059/517559
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•  MEESTERstukken  “VERNIEUWD” 
Wat maakt een kunstwerk tot een echt meesterwerk? We inspireren ons op de verhalen, gedachten, gevoelens, kleuren, vormen 
en lijnen in de kunst van onze beroemdste kunstenaars, zoals Roger Raveel, Panamarenko, Jean Brusselmans, James Ensor, Léon 
Spilliaert en Constant Permeke. Daarna maken we ons eigen MEESTERSTUK!

•  Portretten  “VERNIEUWD” 
Na een portretten-tocht door Mu.ZEE creëren we met behulp van enkele kunstzinnige trucjes eigen portretten!

•  Smullen van Marinekunst  “VERNIEUWD” 
Visuele zee-impressies, gevoelens en fantasieën… Vanuit de prachtige Mu.ZEE-marines ontdekken we de zee op een beeldende manier 
en gaan dan zelf aan de ‘zee’-slag!

mu-zee-um in Mu.ZEE - doorlopend (belevingstocht mét atelier)

Reservatie via www.mu-zee-um.be



•  Lof der SCHILDERkunst  “VERNIEUWD” 
Ontdek verschillende verftechnieken in het atelier na een boeiende ‘verf’-tocht langs schilderachtige 
kunstwerken in Mu.ZEE!

•  A la carte  
Een workshop voor jouw klas OP MAAT! Met een zelf gekozen thema beleef je een boeiende  
belevingstocht in het museum om daarna aan de slag te gaan met een zelf gekozen techniek!

•  De PRIKKELkamer van Mu.ZEE (zonder begeleiding) 
In een zijvleugel van het museum kan je deze oase van inspiratie en creativiteit zelfstandig bezoeken. Een ideale 
manier om je tocht door het museum te voorzien van een educatieve opdracht die wat meer vertelt over de 
meesterstukken van het museum.

mu-zee-um in Mu.ZEE - doorlopend (belevingstocht mét atelier)



mu-zee-um in Mu.ZEE – tijdelijk (belevingstocht mét atelier)

•   Expo “CONVERSATION PIECE” (tijdelijk tot 1/03/2014) 
Een tentoonstelling met recente aanwinsten en werken in langdurige bruikleen van talrijke kunstenaars.  
VERzamelen is DICHTbij brengen… Na een interactieve rondleiding in de  tijdelijke “verzameling” van Mu.ZEE laten we alle 
creativiteit de vrije loop in het atelier! 

•   Expo “CINEMA JOOSTENS” (tijdelijk van 1/03 tot 28/09/2014) 
Een tentoonstelling over de Antwerpse kunstenaar Paul Joostens in twee episodes. Paul Joostens is vooral gekend voor zijn collagekunst 
en zijn geheimzinnige vrouwenportretten. In de eerste episode (1/03 – 15/06) staan zijn tekeningen centraal, in het tweede deel  
(28/06 – 28/09) de collages. Na de belevingstocht door de expo staat het JOOSTENS-ATELIER klaar voor creatieve impulsen!

•   Expo “VORM en SYMPTOOM” (tijdelijk vanaf 09/2014 tot 02/2015) 
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika uit Tervuren op bezoek in Mu.ZEE. De tentoonstelling onderzoekt de fascinatie van 
moderne en hedendaagse kunstenaars voor etnische kunst. Een VORMidabele tocht doorheen de expo inspireert om aan de slag te 
gaan in het atelier! 

•   Expo “DE ZEE” in Mu.ZEE (tijdelijk van 25/10/2014 tot 19/04/2015) 
DE ZEE is altijd al een enorme inspiratiebron voor de kunsten geweest. Haar aantrekkingskracht is zonder twijfel toe te schrijven aan 
de almaar wisselende impressies! Curatoren Jan Hoet en Phillip Van Den Bossche brengen in deze expo een overzicht van de manier 
waarop de kunstgeschiedenis – vanaf Gustave Courbet t.e.m. vandaag – de zee in beeld brengt en interpreteert. En uiteraard nemen 
we alle inspiratie mee naar het ZEE-ATELIER!



•  James inviteert!   “VERNIEUWD”  
Na een grote waaier aan prikkels in het Ensormuseum, kom je in het gezellig Ensoratelier terecht waar je volledig 
wordt ondergedompeld in allerlei technieken… schilderdans, etsen, inkttekeningen, kleisculpturen,…

•  Maskerade   “VERNIEUWD” 
De jonge bezoeker mag zich, na een prikkelende belevingstocht in het Ensorhuis, creatief uitleven in het 
Ensoratelier met als rode draad de talrijke maskers… (zandtekeningen, gipsgezichten, rubbermaskers,…).

•  Verdwalen in Verhalen 
Een boeiende ontdekkingstocht in het vernieuwde Oostends STADSMUSEUM waar verhalen ons leiden naar een stukje Oostends 
verleden… De mu-zee-um-gids neemt je mee op een interactieve tocht… verhalen die je doen verdwalen! 

mu-zee-um in ENSORHUIS met ENSORatelier

mu-zee-um in STADSMUSEUM Oostende

Reservatie via www.mu-zee-um.be



•  VERDWALEN in VERHALEN (20/01 – 31/01)  
Gratis interactieve rondleidingen in het Stadsmuseum Oostende voor lager onderwijs.

•  Erfgoedweek (21/04 - 25/04) 
Gratis workshops rond het thema “GRENZELOOS” in de week voor ERFGOEDDAG voor het Secundair Onderwijs.

•  WAK (25/04 - 02/05) 
Gratis workshops rond het thema “DE GROOTE KUNST” tijdens Week van de Amateurkunsten voor het Basisonderwijs.

•  Expo DE ZEE  in de Venetiaanse Gaanderijen (25/10/2014 - 19/04/2015) 
Een interactieve rondleiding a.d.h.v. een prikkelend doe-boekje en een mu-zee-um-gids.  
Curatoren Jan Hoet en Phillip Van Den Bossche brengen in deze expo een overzicht van de manier waarop de kunstgeschiedenis de 
zee in beeld brengt en interpreteert.

mu-zee-um PROJECTEN 2014

Reservatie via www.mu-zee-um.be



mu-zee-um PROJECTEN 2014
•  Sporen Bekoren 

Deze erfgoed-zoektocht met MP3-speler maakt de jongeren bewust dat sporen uit het verleden nog steeds ons straatbeeld bekoren!

•  Oostende Inspireert  
Een MP4-erfgoedtocht waarbij we Oostende bezoeken door de ogen van kunstenaars… van Delveaux tot Spilliaert, van ARNO tot 
Marvin Gaye, van Art Nouveau tot Casino!

•  Het PARFUM van Oostende  (reservatie via info@muzee.be) 
In deze digitale stadswandeling neemt baron James Ensor je mee door de straten van zijn stad. Wat hij je laat zien is een ander 
Oostende. Oostende in de voetsporen van kunstenaars Léon Spilliaert en Constant Permeke.

mu-zee-um ERFGOEDWANDELINGEN in OOSTENDE



ONTLEEN

GRAFISCHE VORMGEVING: MOOCH.BE | ILLUSTRATIES: FIENNE.COM | NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN AUB

•  BeZOEKboekenkoffer 
Tien verhalen wandelen met je mee doorheen eender welk museum. Een doe-enveloppe helpt je verder op weg!

•  Blikopener 
Een museumspel rond beeld, drama, muziek, media en beweging. (Canon Cultuurcel)

•  INgeBEELD 
Spelen met audiovisuele media voor de allerkleinsten en een pakket voor de groteren. (Canon Cultuurcel)

•  MuseumSTUK  
MuseumSTUK zet de klas aan om een museum te verkennen en aan de hand van het beeldend werk van kunstenaar  
Robin Vermeersch als jonge conservators een eigentijds museum in de klas te bouwen.

•  CircusBOX  
Maak kennis met deze verschillende circus-attributen en technieken!  
De CircusBOX kan ontleend worden voor twee weken!


