r – Buitengewoon Onderwijs –
Hoger – Secundair – Basis – Kleute
Leerkrachten – Volwassenen - …
van kunst.
alle groepen die willen proeven
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Een kunsteducatieve draaischijf

us een exEen (klas)GROEP kinderen of jongeren vers
positie of discipline, een uitdaging!
eren
Met een ervaren gids worden kinderen en jong
uitgenodigd om op pad te gaan.
veel doen!
Een pad van horen, zien, denken en vooral
Creëren en experimenteren staan centraal!
museumIeder bezoek bestaat uit een interactief
ractieve
bezoek én een aangepast atelier. De inte
den
beleving, de opdrachten en het atelier wor
iedere
steeds afgestemd op de doelgroep zodat
het
sessie toegankelijk is voor alle graden van
ers
onderwijs - van klein tot groot - tenzij and
vermeld.

mu-zee-um in Mu.ZEE

Dagelijks – duur: 2u

n
MEESTERstukke
op
tot een echt meesterwerk? We inspireren ons

Wat maakt een kunstwerk
vormen en lijnen in de kunst
de verhalen, gedachten, gevoelens, kleuren,
r Raveel, Panamarenko, Jean
van onze beroemdste kunstenaars, zoals Roge
Constant Permeke. Daarna
Brusselmans, James Ensor, Léon Spilliaert en
maken we ons eigen MEESTERSTUK!

Portretten

we met behulp van enkele
Na een portretten-tocht door Mu.ZEE creëren
kunstzinnige trucjes eigen portretten!

rinekunst
Smullen van Maelen
s en fantasieën... Vanuit de prachtige

Visuele zee-impressies, gevo
beeldende manier en gaan dan
Mu.ZEE-marines ontdekken we de zee op een
zelf aan de ‘zee’-slag!

Rkunst
Lof der SCHILDE
echnieken en texturen in het atelier na een
Ontdek verschillende verft
kunstwerken in Mu.ZEE!
boeiende ‘verf’-tocht langs schilderachtige

mu-zee-um in Mu.ZEE – tijdelijke expo’s
Expo “DE ZEE”

(van 25/10/2014 tot
19/04/2015)

À la carte

p voor jouw
Een worksho
! Met een
klas OP MAAT
thema
zelf gekozen
boeiende
n
e
beleef je e
t in het
belevingstoch rna aan de
daa
museum om
met een zelf
n
a
slag te ga
niek!
gekozen tech

De zee is al altijd een grote (of belangrijke)
inspiratiebron voor kunstenaars geweest. De
zee is immers altijd anders. In deze grote
expo ontdek je een overzicht van de manier
d
waarop de kunstgeschiedenis de ZEE in beel
bet
Cour
ave
brengt en interpreteert… van Gust
tot en met vandaag! En uiteraard nemen we
alle inspiratie mee naar het ZEE-ATELIER!

MU-ZEE-UM IN HET ENSORHUIS
James inviteert!

Na een grote waaier aan prikkels
in het
Ensormuseum, kom je in het gez
ellig
Ensoratelier terecht waar je voll
edig
wordt ondergedompeld in allerlei
technieken... schilderdans, etse
n,
inkttekeningen, kleisculpturen,...
(Vanaf 2de graad basisonderwijs).

Maskerade

De jonge bezoeker mag zich, na
een
prikkelende belevingstocht in het
Ensorhuis, creatief uitleven in het
Ensoratelier met als rode draad
de
talrijke maskers... (zandtekeninge
n,
gipsgezichten, rubbermaskers,..
.).
(kleuter- t.e.m. 1ste graad
basisonderwijs).

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!
ste
(2de graad basis- t.e.m. 1
graad secundair onderwijs).

mu-zee-um in het Stadsmuseum

mu-zee-um PROJECTEN
FF014 - Filmworkshops tijdens het
filmfestival!
12/9 t.e.m. 19/9/2014
Dagelijks – Duur: 2u
Vanaf basisonderwijs

op kan er gewerkt worden met
Tijdens deze animatie – pixelatie filmworksh
dende materialen.
Ipad, camera, laptop en een waaier aan beel
ek!
Maak je klaar voor je eigen FILM-kwe

IK, JIJ, WIJ – Rondreizende expo
13/10 – t.e.m. 24/10/2014
Dagelijks – Duur: 1u30
Vanaf 2de graad basisonderwijs.

Over identiteit en interactie met de ander.
o.a.: Koen Vanmechelen,
Met topwerken uit binnen- en buitenland van
ars.
Nick Cave en nog heel wat andere kunstena
meer info op www.rasa.be
Post)
e
Grot
(De
ie
locat
Een belevingstocht op

DE ZEE - Expo in de Venetiaanse
gaanderijen

25/10/2014 tot 19/04/2015

Dagelijks • Duur: 2u • 2de graad basis- t.e.m. 1ste graad secundair onderwijs
Rondleiding a.d.h.v. een prikkelend doe-boekje met gids.

HUMOR - Workshops tijdens de
jeugdboekenweek.

16/03/15 t.e.m. 20/03/2015

Dagelijks • Duur: 2u • Vanaf basisonderwijs

Erfgoedweek

13/04/2015 – 17/04/2015

Gratis workshops rond het thema “ERF!” in de week voor ERFGOEDDAG voor
het Secundair Onderwijs.

WAK 20/04/15 – 24/04/15

Gratis workshops voor het basisonderwijs tijdens ‘Week van van de amateurkunsten’ rond het thema „DE KLEINE ARTIEST”!

nt
mu-zee-um ontlee
Vanaf secundair onderwijs – volwassenen
– leerkrachten
Wandel doorheen het museum
en ipad en kies zelf wat
met
je wilt ontdekken.

Bezoekboek

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

CircusBox

Maak kennis met deze verschillende
circus -attributen en technieken.
Deze Box kan ontleend worden voor
twee weken.

Blijf je graag op de hoogte van alle activite
iten,
schrijf je dan in voor de nieuwsbrief of volg
ons op
facebook.
Kunstzinnige prikkels buiten de schooluren,
vind je
op de website bij LABO.
Meer info over het aanbod op www.mu-z
ee-um.be
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