
Een kunsteducatieve draaischijf

Hoger – Secundair – Basis – Kleuter – Buitengewoon Onderwijs – 

Leerkrachten – Volwassenen - Pedagogische Studie dagen - ...  

alle groepen die willen proeven van kunst.
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- 
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MEESTERstukken
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
Na een portretten-tocht door Mu.ZEE creëren we met behulp van enkele 

kunstzinnige trucjes eigen portretten! 

Smullen van Marinekunst 

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! 

Lof der SCHILDERkunst 
Ontdek verschillende verftechnieken en texturen in het atelier na een 

boeiende ‘verf’-tocht langs schilderachtige kunstwerken in Mu.ZEE! 

Een (klas)GROEP kinderen of jongeren versus een ex-

positie of discipline, een uitdaging! 

Met een ervaren gids worden kinderen en jongeren 

uitgenodigd om op pad te gaan. 

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

Creëren en experimenteren staan centraal! 

Ieder bezoek bestaat uit een interactief museum-

bezoek én een aangepast atelier. De interactieve 

beleving, de opdrachten en het atelier worden 

steeds afgestemd op de doelgroep zodat iedere 

sessie toegankelijk is voor alle graden van het 

onderwijs - van klein tot groot - tenzij anders 

vermeld. 

mu-zee-um in Mu.ZEE
Dagelijks – duur: 2u



Expo “Europese spoken”   

(van 01/09/2015 tot 18/12/2015)

Europese spoken vertrekt vanuit documenten, 

foto’s en publicaties van objecten en maskers uit 

Afrika en toont ook objecten uit het etnografisch 

museum.
Deze tentoonstelling onderzoekt de Westerse 

beeldvorming van kunst uit Afrika in de twintigste 

eeuw. Welke rol hebben o.a. kunstenaars en 

onderzoekers doorheen de vorige eeuw gespeeld?

Na de Europese spoken ontdekkingstocht is het tijd 

om je eigen beeld vorm te geven!

mu-zee-um in Mu.ZEE – tijdelijke expo’s

>  Check de website van mu-zee-um voor up to date nieuwe workshops rond 

de tijdelijke expo ‘s in Mu.ZEE in 2016: www.mu-zee-um.be

À 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!

Een greep uit het À la carte menu

• Vilten ...
• Zeefdrukken op papier, op stof 

• De expressionisten.

• AbstrAct!

• Nieuw! Pop-Up Klei Atelier 



MU-ZEE-UM IN HET ENSORHUIS

James inviteert! 
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,... 
(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... (zandtekeningen, 
gipsgezichten, rubbermaskers,...). 
(kleuter- t.e.m. 1ste graad 
basisonderwijs).

Verdwalen in 
Verhalen 
Een boeiende ontdekkings-
tocht 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! 
(2de graad basis- t.e.m. 1ste 

graad secundair onderwijs).

mu-zee-um in het Stadsmuseum



Weg van de stad - Workshops tijdens de 
jeugdboekenweek.
14/03/16 t.e.m. 18/03/2016
Dagelijks • Duur: 2u • Vanaf basisonderwijs

Erfgoedweek  18/04/2016 – 22/04/2016 
Gratis workshops rond het thema “Rituelen” in de week voor ERFGOEDDAG 
voor het Secundair Onderwijs. 

WAK 28/04/16 – 4/05/16 
Gratis workshops voor het basisonderwijs tijdens ‘Week van van de amateur- 
kunsten’ rond het thema „MATCH”!

mu-zee-um PROJECTEN

FF015 - Filmworkshops tijdens het 

filmfestival!
14/09/2015 t.e.m. 18/9/2015
Dagelijks – Duur: 2u
Vanaf basisonderwijs

Tijdens deze animatie – pixelatie filmworkshop kan er gewerkt worden met 

Ipad, camera, laptop en een waaier aan beeldende materialen. 

Maak je klaar voor je eigen FILM-kweek!

CWRM-project - Koen Vanmechelen
9/11/2015 – t.e.m. 15/11/2015

In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog 1914-1918 realiseert 

vzw Kunst in opdracht van de provincie West-Vlaanderen / GoneWest en in 

samenwerking met kunstenaar Koen Vanmechelen het participatief land-art 

project ComingWorldRememberMe (www.cwrm.be). 

Voor dit project starten wij verschillende kleiworkshops op waar participanten 

gespreid over 4 jaar samen 600.000 beeldjes maken die gelinkt worden aan 

de namen van de slachtoffers van WO 1. Deze beeldjes zullen in 2018 samen 

met kunstwerken van Koen Vanmechelen deel uitmaken van een grootschalige 

kunstinstallatie in het provinciaal domein Palingbeek te Zillebeek. 



mu-zee-um ontleent

Vanaf secundair onderwijs – volwassenen 

– leerkrachten

Wandel doorheen het museum  

met   en ipad en kies zelf wat 

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 activiteiten, 
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-zee-um.be
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