Workshops
Groepsworkshops
Onze ruim opgezette museumschool is een ware
schatkamer voor iedereen die zelf graag creatief
bezig is. Op het programma staan interessante
workshops voor jong en oud om zich artistiek uit
te leven. Daarnaast kunnen groepen van alle leeftijden, schoolklassen of individuen een workshop
boeken - of het nu gaat om een vrijgezellenfeest,
kinderfeestje of een familie- of klassenreünie. Hier
is een kleine greep uit ons aanbod:

Wij zijn

kunst

en

cultuur.

Kleurattracties.
Met en zonder penseel

Kunstonderwijs

Mix it!
Experimenten en gemengde technieken
van aquarel tot tekenpen

Van voor de beamer.
Creaties van schoolkaarten
Sütterlin schrijfworkshop.
Schrijfcultuur in het historische klaslokaal
De kosten worden per groep besproken en zijn
afhankelijk van leeftijd, techniek en materiaal.
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Niederrheinisches Museum

Hauptstraße 18 | 47623 Kevelaer

Onze museumdocent geeft u graag individueel
advies over groepsworkshops. U kunt haar bereiken
op het volgende telefoonnummer of via e-mail:

Tel. +49 (0) 28 32 . 95 41 10

Mevrouw Indra Peters M.A.

www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de

Tel. +49 (0) 28 32 . 95 41 14

facebook.com/NiederrheinischesMuseumKevelaer

i.peters@niederrheinisches-museum-kevelaer.de

instagram.com/Niederrheinisches_museum

Fax +49 (0) 28 32 . 95 41 44
info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de
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In een handomdraai.
Jouw hand als sjabloon

Zo vindt u ons
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Kleur en print.
Kleurexperimenten in de prentkunst

Als u voor een groepsworkshop wilt boeken, neem
dan minimaal veertien dagen voor uw gewenste
datum contact met ons op via telefoon of e-mail:
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Met de spatel.
Een ander soort landschap

Aanmeldingsinformatie
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Door beton en metaal.
Sculpturale creaties gemaakt
van gekneed beton

Rondleidingen en workshops

Rondleidingen
Beste bezoekers aan
ons museum,
het overbrengen van
cultuurhistorische en artistieke kennis
is een belangrijk onderdeel van
ons werk bij het Niederrheinisches
Museum. Zo leert u het huis en de
inhoud ervan beter kennen of kunt
u zelf creatief aan de slag gaan.
Naast ons museumprogramma, dat
elk kwartaal wordt gepubliceerd
en wisselende museale educatieve
evenementen omvat, vindt u in deze
flyer ons boekbare aanbod.
We beperken ons niet tot één leeftijd
of doelgroep. Klein, groot of jong van
hart, gezin of groep - er is voor elk
wat wils. Mocht u toch niets kunnen
vinden, spreek ons dan gewoon aan!

Groepsrondleidingen
Verheug u op een ontdekkingsreis door het huis met
spannende onderwerpen:

middelbare school. Ze worden spannend vormgegeven met behulp van kleine hoogtepunten:
Tussen speeldoos en boterkarnton

Madonna in duizend afbeeldingen

In de voetsporen van Max en Moritz en
de Piet de Smeerpoets

Het leven in de 19e eeuw

Proefles in het historische klaslokaal

In de voetsporen van Heinrich Hoffmann,
Wilhelm Busch en Heinrich Heine
Verdiep u in een bepaald historisch of kunsthistorisch gebied met een themarondleiding:
Van hertogen en marskramers
Door meestergraveurs en
kleurenkunstenaars
Gesneden uit goed hout
Of beleef culturele diversiteit tijdens een inspirerende rondleiding in de actuele tentoonstelling.
We stellen ook met veel plezier een individuele
rondleiding voor u samen.

Rondleidingen aan
schoolklassen
In het Niederrheinisches Museum vindt u niet alleen
kunst, geschiedenis en folklore - vakken als wereldoriëntatie, Duits of religie kunnen goed worden gecombineerd met een bezoek aan het museum. Alle
rondleidingen zijn afgestemd op de respectievelijke
leeftijdsgroepen van kleuterschool, basisschool en

Wederom geven we graag een rondleiding omtrent
een individueel onderwijsthema.

het district Kleef
Schoolklassen uit
m.
ang tot het museu
krijgen gratis toeg

Op zoek naar
herinneringen
Rondleidingen voor dementerende mensen
Vandaag de dag worden mensen steeds ouder en
met een hogere leeftijd komen gezondheidsproblemen. De diagnose dementie komt steeds vaker voor.
Oudere mensen beginnen dingen te vergeten. Vaak
is het in eerste instantie het kortetermijngeheugen
dat hen in de steek laat.
Wij willen graag samen met u als getroffene en / of
familielid helpen om herinneringen op te roepen. We
doen dit middels onze grote collectie oud speelgoed,
oude ambachten en voorwerpen uit vroeger leven.
Dit herkennen kan de dementie niet tegenhouden,
maar het kan wel vertragen en het verleden even
doen herleven.

Kosten voor rondleidingen
60 minuten: 30,00 euro plus entree
90 minuten: 45,00 euro plus entree

Aanmeldingsinformatie
In principe moeten groepen voor hun bezoek aan
het museum een reservering maken als ze een
rondleiding willen doen. De reservering moet
minimaal veertien dagen voor de gewenste datum
telefonisch of per e-mail worden gedaan:
Tel. +49 (0) 28 32 . 95 41 20
info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de
Onze museumdocent geeft u graag individueel
advies. U kunt haar bereiken op het volgende
telefoonnummer of via e-mail:
Mevrouw Indra Peters M.A.
Tel. +49 (0) 28 32 . 95 41 14
i.peters@niederrheinisches-museum-kevelaer.de

