
Een kunsteducatieve draaischijf

Hoger – Secundair – Basis – Kleuter – Buitengewoon Onderwijs – 

Leerkrachten – Volwassenen - Pedagogische Studie dagen - ...  

alle groepen die willen proeven van kunst.

-

2016
- 

2017
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Een (klas)GROEP kinderen of jongeren 

of volwassenen versus een expositie of 

discipline, een uitdaging!
Met een ervaren gids worden deelnemers 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.

GROEP



Blijf je graag op de hoogte van alle activiteiten, 
schrijf je dan in op onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Kunstzinnige prikkels buiten de schooluren, vind je op de website bij LABO.

Meer informatie over het aanbod op  
www.mu-zee-um.be

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

tijdelijke expo‘s in Mu.ZEE in 2017: www.mu-zee-um.be



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, met James Ensor en Léon Spilliaert en enkele 

andere bekenden. Daarna maken we ons eigen MEESTERSTUK!

Dwaallicht 
NIEUW!

 
Volg Léon Spilliaert in zijn nachtelijke 

belevingstochten door Oostende…en 

ontdek in het atelier allerlei mysterieuze 

technieken. 

mu-zee-um in Mu.ZEE
Dagelijks – duur: 120 min.



La Gamme d’Amour 
NIEUW!

Een muzische belevingstocht vol Ensoriaanse 

uitspattingen (met atelier).

Portretten 
Na een portretten-tocht door Mu.ZEE creëren we 

met behulp van enkele kunstzinnige trucjes en een 

spiegel, eigen zelfportretten! 

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! 

Dikke Verf, Dunne Verf (Verfexperiment)
Ontdek verschillende verftechnieken en texturen in het atelier na een 

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

# DOORLOPEND



Maskerade 
(kleuter t.e.m. 1ste graad basisonderwijs) 

De jonge bezoeker mag zich, na een 
prikkelende belevingstocht in het 
Ensorhuis, creatief uitleven in het 
Ensoratelier met als rode draad de 
talrijke maskers…

James Inviteert (Vanaf 2e graad basisonderwijs)

Na een grote waaier aan prikkels 
in het Ensormuseum, kom je in het 
gezellig Ensoratelier terecht waar 
je volledig wordt ondergedompeld 
in verschillende technieken… 
schilderdans, etsen, inkttekeningen, 
kleisculpturen,…

mu-zee-um in het ENSORHUIS
Dagelijks – duur: 150 min.



Verdwalen in 
Verhalen 
(2de graad basis- t.e.m. 1ste graad 

secundair onderwijs)

Een boeiende ontdekkings-
tocht in het Oostends STADS-

MUSEUM waar verhalen ons 

leiden naar een stukje Oos-

tends verleden…
De mu-zee-um-gids neemt 

je mee op een interactieve 

tocht…naar verhalen die je 

doen verdwalen!

mu-zee-um in het STADSMUSEUM
Dagelijks behalve op dinsdag – duur: 120 min.

# DOORLOPEND



mu-zee-um A LA CARTE
Duur: 120 min.
Een workshop met jouw klas OP MAAT! Kies zelf het 

thema en/of de techniek en leef je volop uit!

Animatiefilm 
(vanaf 3de kleuter)
 
Proef van verrassende animatiefilm-
technieken met ipads en beeldende 
materialen.

Klei 
Laat je verleiden door allerlei klei 
– technieken. Wat je maakt, wordt 
nadien gebakken in de klei oven. 

Onze suggesties:



Superzacht / Vilt 
Wrijf heerlijk zachte wol tot een zacht 

schilderij, of …
LABO voor de klas 

Zeefdrukken 
(vanaf 3de graad basisonderwijs)
 
Op papier, op textiel.



mu-zee-um PROJECTEN

Filmfestival Oostende – Scholenparcours
12/09/16 t.e.m. 16/09/16
Dagelijks – Basis- en Secundair onderwijs

Dit jaar organiseert mu-zee-um vzw in samenwerking met FFO opnieuw 

filmvoorstellingen voor alle leerlingen van het basis- en secundair 

onderwijs. Het filmaanbod omvat een boeiende selectie films, speciaal 

samengesteld door het festival, in samenwerking met mu-zee-um en Lessen 

in het donker en specifiek per graad. Telkens wordt er gekozen voor films met 

een educatieve meerwaarde.

Verdwalen in verhalen  
16/1/17 t.e.m. 20/1/17 
Dagelijks – Duur: 120 min.– 2de graad basis- t.e.m. 1ste graad secundair onderwijs

  Een GRATIS boeiende ontdekkingstocht in het Oostends STADSMUSEUM waar 

verhalen ons leiden naar een stukje Oostends verleden… 

De mu-zee-um-gids neemt je mee op een interactieve tocht… naar 

verhalen die je doen verdwalen!

# TIJDELIJK



Circusweek 
23/1/17 t.e.m. 27/1/17
Dagelijks – Duur: 120 min. – Basisonderwijs + 
Secundair Onderwijs

Circustechnieken en –trucs afgewerkt met een 
vleugje show en samen met Dé Circusbaron. 

Erfgoedweek: ZORG
18/4/17 t.e.m. 24/4/17
Dagelijks – Duur: 120 min. – Secundair Onderwijs

  GRATIS workshops rond het thema “ZORG” in de week voor ERFGOEDDAG 
voor het Secundair Onderwijs 

Week van de Amateurkunsten:  
THE MAKING OF... what?
25/4/17 t.e.m. 5/5/17
Dagelijks – Duur: 120 min. - Basisonderwijs

  GRATIS workshops voor het basisonderwijs tijdens “Week van de 
Amateurkunsten” rond het thema the making of…



Jules  het Futurisme 
mu-zee-um in Mu.ZEE 
15/11/16 t.e.m. 3/3/17
Dagelijks – Duur: 120 min. 

Ontdek de zwierige zwaaien van Jules en wat 

hij eigenlijk schildert om daarna met veel 

energie, een wervelend atelier te betreden…

mu-zee-um in tijdelijke EXPO’S 



De vorm van licht 
Frans Masereel 
mu-zee-um in Mu.ZEE 
Lente 2017 - de exacte datum is nog niet gekend.

Dagelijks – Duur: 120 min. 

Over hoe Frans licht brengt in het donker.  

(met (druk)-atelier)

B-LAST  
mu-zee-um in de Venetiaanse 

Gaanderijen  
15/11/16 t.e.m. 3/3/17 
Dagelijks – Duur: 120 min. – voor 3de graad 

basis- en 1ste graad secundair onderwijs. 

Ontrafel de 3 abstracte periodes met de 

Smartphone-doe-ontdekkingstocht, samen met 

een mu-zee-um gids.
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