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kijken en ontdekken
tussen de expo’s
workshops en performance
Kunstendag voor iedereen
tijdens het schooljaar
op woensdagnamiddag
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KALENDER STUDIO PERMEKE
september 2019 tot februari 2020
van kleuters tot volwassenen,
beleef samen volgende cultuuractiviteiten!

Kleuterkriebels
11, 18 en 25 september 2019
van 14 tot 16 uur

kleuters geboren
in 2014 en 2015

online inschrijving
€ 5 per namiddag/
per deelnemer

Duo of trio
9, 16 en 23 oktober 2019
van 14 tot 16 uur

broers & zussen
of vriendjes

online inschrijving
€ 5 per namiddag/
per deelnemer

Family-art
20, 27 november en
4 december 2019
van 14 tot 16 uur

voor ouders en
kinderen samen

online inschrijving
€ 5 per namiddag/
per deelnemer

Permeke Prof – herfstvakantie
29 en 30 oktober 2019
van 9.30 tot 12.30 uur

voor leerkrachten,
begeleiders en
hun kinderen

online inschrijving
VW € 50 /
kinderen gratis

Permeke Prof – op
woensdagnamiddag
5, 12 en 19 februari 2020
van 13.30 tot 16 uur

voor leerkrachten,
begeleiders en
hun kinderen

online inschrijving
VW € 55 /
kinderen gratis

PERMEKEMUSEUM

STUDIO PERMEKE
op woensdagnamiddag

3 reeksen van drie opeenvolgende woensdagnamiddagen
Experiment staat centraal in de leuke sfeer van het atelier onder
vriendjes, ouders of leeftijdgenoten

1. KLEUTERKRIEBELS
Kleuters ontdekken de mogelijkheden
van verf en tekenmaterialen
voor kleuters van 4 tot 6 jaar
11, 18 en 25 september

2. DUO OF TRIO
Nooit alleen en deze keer creëren we samen!
voor broers, zussen of ook hele dikke vriendjes
9, 16 en 23 oktober

3. FAMILY-ART
Geniet van het samen creëren met je kind
voor ouders en kinderen samen
20, 27 november en 4 december
praktische info
telkens op woensdagnamiddag
van 14 tot 16 uur
€ 5 per atelier
inschrijven kan via de agenda van www.muzee.be
Onder begeleiding van Elise Vanhoecke
(educatieve medewerker van Mu.ZEE)

PERMEKE PROF

voor leerkrachten
Wil je je als leerkracht of begeleider laten onderdompelen in een
muzisch bad? Zou je je volgend knutselproject graag kunstzinnig en
creatief willen vormgeven? Misschien zie je niet onmiddellijk hoe
je je lessen kan verrijken met een vleugje kunst? Tijdens Permeke
Prof krijg je tips om met kinderen te kijken naar kunst. Via
drama, muziek, poëzie of beeld gaan we speels aan de slag. In deze
sessies mag je je eigen (klein)kinderen meebrengen om samen met
hen te beleven en te creëren. Een geknipte manier om af te stemmen
met je eigen doelgroep! In het atelier ontdekken we bijzondere
combinaties met herkenbare en betaalbare materialen.

2 x een kans!
voor wie?
voor leerkrachten en begeleiders uit het onderwijs, opvang,
instelling of organisatie en hun eigen (klein)kinderen
wanneer?

HERFSTVAKANTIE

VOORJAAR 2020

29 & 30 oktober 2019
van 9.30 tot 12.30 uur

5, 12 en 19 februari 2020
van 13.30 tot 16 uur

prijs en info?
leerkrachten € 50,
kinderen volledig gratis
inschrijven online via de agenda
van www.muzee.be
max. 25 deelnemers

leerkrachten € 55,
kinderen volledig gratis
inschrijven online via de agenda
van www.muzee.be
max. 25 deelnemers

onder begeleiding van Elke De Wulf (gids in Mu.ZEE)
en Elise Vanhoecke (educatieve medewerker van Mu.ZEE)

KALENDER Mu.ZEE
september 2019 tot januari 2020
Snuif je graag cultuur op in het museum in goed
gezelschap? Sluit dan zeker aan op één van de vermelde dagen
of tijdens de herfst- en kerstvakantie!
Kunstuurtje voor leerkrachten
woensdag 2 oktober
van 13.30 tot 15.30 uur

voor leerkrachten lager
en secundair onderwijs
en hun eigen (klein)kinderen

online inschrijving
gratis toegang
met je lerarenkaart
€ 3 per leerkracht
kinderen gratis

Kunstendag voor kinderen
zondag 17 november 2019
van 10 tot 17 uur

voor iedereen

zonder inschrijving
doorlopend
gratis

2 x Hoeboer
15 dec 2019 - POËZIE
van 10 tot 12.30 uur
5 jan 2020 - BEELD
van 10 tot 12.30 uur

jongeren en volwassenen

online inschrijving
toegangsprijs + € 3

Untitled#2 Work in Progress
van zaterdag 21 september
tot 13 november 2019

jongeren en volwassenen

online inschrijving
toegangsprijs + € 3
zonder inschrijving
doorlopend
toegangsprijs
zonder inschrijving
doorlopend
toegangsprijs

Untitled#3 Work in Progress
van zaterdag 16 november 2019
tot 12 januari 2020
gezinsworkshops tijdens de
herfstvakantie
donderdag 31 oktober 2019
- van 10 tot 12 uur
- van 13.30 tot 15.30 uur

(groot)ouders en kinderen

online inschrijving
VW toegangsprijs + € 1
kinderen gratis

gezinsworkshop tijdens
de kerstvakantie
vrijdag 27 december 2019
van 10 tot 12 uur
vrijdag 3 januari 2020
van 10 tot 12 uur

(groot)ouders en kinderen

online inschrijving
VW toegangsprijs + € 1
kinderen gratis

Mu.ZEE

KUNSTUURTJE

voor de leerkracht

Hoe toch?
Hoe kijk je naar kunst met kinderen?
Kunst kan verwonderen, kunst werkt op de lachspieren, kunst is
vrijheid, kunst is rebels, kunst is onzeker,... Klinkt dat een
beetje zoals je leerlingen? Hoe kan je je leerlingen uit het TSO,
BSO, ASO of OKAN prikkelen om te discussiëren over kunst?
Hoe kan een kunstwerk of stroming je ideeën geven voor een
groepswerk of beeldende opdracht?
Hoe bereid je je voor op een zelfstandig bezoek?
Hoe kan je andere muzische vakken integreren in je opdrachten rond
beeldende vorming?
Hoe kan je kunst gebruiken in je lessen als leerkracht Nederlands?
Wiskunde + kunst, is dat een match?
Hoe bouwen curatoren een expo op?
Wie was de kunstenaar Wout Hoeboer?
Wat maakt een gids los bij kinderen of jongeren?
Citaat leerling na bezoek MuZEE: “Ik dacht dat kunst saai was,
maar dat is niet waar. Ik vond het bezoek heel boeiend!”
Kom naar Mu.ZEE met veel zin om je leerlingen te inspireren! Breng
ook je eigen kinderen mee want zij kunnen intussen genieten van
een boeiende workshop waarbij verscheiden, haalbare technieken
worden gecombineerd. Op het einde sluit je aan bij de kinderen en
proef je mee van de vele mogelijkheden in het atelier.
wanneer en voor wie?
leerkrachten en begeleiders
woensdag 2 oktober
uur?
van 13.30 tot 16 uur
prijs en praktische info?
€ 3 per leerkracht voor de deelname
museumtoegang gratis met lerarenkaart
kinderen gratis toegang en gratis deelname
onder begeleiding van Elke De Wulf (gids in Mu.ZEE)
en Elise Vanhoecke (educatieve medewerker van Mu.ZEE)

Mu.ZEE

KUNSTENDAG

voor kinderen
Dit jaar slaan De Grote Post, Jeugddienst Oostende en Mu.ZEE de
handen in elkaar om een sublieme Kunstendag voor Kinderen in te
richten. In Mu.ZEE wordt het dé museumdag voor gezinnen en families.
Er zijn doorlopende muzische workshops en mogelijkheden om te
tekenen, te creëren, te musiceren en om de tentoonstellingen en
collectie speels te ontdekken. Ook de Kunstacademie aan Zee en het
Conservatorium aan Zee zorgen opnieuw voor een creatieve plek tussen
de kunstwerken!
Kom als gezin – samen met je peuter, kleuter of kind – het museum
bezoeken en hou halt bij de workshop die hen in vervoering brengt.
De jeugddienst organiseert deze keer de Matinée Kadee in de
lokettenzaal van De Grote Post. Doorheen het hele gebouw vinden er
workshops plaats voor verschillende leeftijden. Je kan onder meer
leren om schaduwspelen te maken (samen met Passerelle i.h.k.v. het
OKAN-project). Of neem deel aan de workshop Grafitti Lights of de
doorlopende workshop Soundscape.
wanneer en voor wie?
zondag 17 november:
voor (groot)ouders en kinderen
waar?
in Mu.ZEE
uur?
doorlopend van 10 tot 17 uur
prijs en info?
geen inschrijving
gratis
Voor de grote post
Meer info via www.degrotepost.be
en www.oostende.be.

2 X HOEBOER
Hoe? Boer? – Dada voor nu, en
voor straks, dada voor altijd
Laat je 2 x muzisch onderdompelen in de expo rond de kunstenaar
Hoeboer! Hij maakte dadacollages, assemblages, schilderijen met
drippings... Pamapadada! Genoeg stof om zelf aan de slag te gaan.
Tijdens deze 2 zondagvoormiddagen word je creatief geprikkeld tussen
de kunstwerken van Hoeboer, gezien vanuit een poëtisch of een
beeldend perspectief. Beschrijf je graag wat je ziet? Of geven de
abstracte lijnen van Wout Hoeboer je zin om te tekenen? Schrijf je
dan in op de zondag die jou aanspreekt!
wanneer en voor wie?
2 zondagvoormiddagen
voor bezoekers die graag op een andere
manier de expo leren kennen
volwassenen en jongeren
15 december – poëzie
5 januari – beeld
uur?
van 10 tot 12.30 uur
prijs en info?
volwassenen/jongeren
€ 3 voor de workshop
+ toegangsprijs
max. 20 deelnemers
per groep

Mu.ZEE

UNTITLED. WORK IN PROGRESS
Untitled heet het Jongerenplatform van Mu.ZEE. De naam verwijst naar
het onbenoemde, zoekend naar een eigen weg, experimenterend, open
voor veel interpretaties, tradities in vraag stellend… Vijf maanden
lang hebben 18 jongeren tussen 18 en 26 jaar samen een traject
doorlopen in Mu.ZEE. Bedoeling was om samen uit te zoeken wat jonge,
artistieke mensen kunnen betekenen voor een gevestigd museum en
op welke manier het museum hierdoor meer jongerenvriendelijk kan
gemaakt worden. Ze gingen in dialoog met de collectie van Mu.ZEE,
maar evengoed met de locatie van het museum in Oostende en aan de
zee, met de traditionele genres en technieken van de kunstwerken,
met de museumruimte… Het resultaat is een driedelige presentatie
waarbij telkens het onderzoek van 5 à 6 jongeren wordt uitgelicht
in dialoog met één collectiestuk van Mu.ZEE.
Wanneer?

Untitled#1
Untitled#2
Untitled#3

27 07 2019 – 18 09 2019
21 09 2019 – 13 11 2019
16 11 2019 – 12 01 2020

Prijs en info?
toegangsprijs Mu.ZEE (€ 1 tot 26 jaar)

HERFSTVAKANTIE

Gezinsworkshops rond
ORLA BARRY EN ELS DIETVORST
Zijn ze kunstenaars of herders? Wat vertelt de natuur jou?
In de expo van Orla Barry en Els Dietvorst duiken we met de hele
familie in de wereld van herder en kunstenaar. We maken, na een
wandeling tussen de wol, mooie vondsten, houtsneden, houtsculpturen
en verhalen, een eigen samengesteld kunstwerkje in het atelier van
Mu.ZEE! Gegarandeerd ga je met zachte, lekker geurende handen naar
huis, want we gaan aan de slag met ongesponnen schapenwol en zeep.

Donderdag 31 oktober
uur? van 10 tot 12 uur
of van 13.30 tot 15.30 uur
prijs?
volwassenen/jongeren € 1 voor de workshop + toegangsprijs,
gratis voor kinderen < 12 jaar

KERSTVAKANTIE

Gezinsworkshop rond HOEBOER
Collage of assemblage? Dada of surrealisme? Wat een woorden! Wat
betekenen ze toch? In deze expo onderzoeken we de verschillen en
gelijkenissen aan de hand van enkele creatieve opdrachten. Wil je dan
graag zelf aan de slag? We eindigen met alle kinderen en volwassenen
in het atelier van Mu.ZEE.

vrijdag 27 december 2019
vrijdag 3 januari 2020
uur? van 10 tot 12 uur
prijs? volwassenen/jongeren
€ 1 voor de workshop
+ toegangsprijs
gratis voor kinderen
< 12 jaar

V.U Kristof Janssens, Romestraat 11, 8400 Oostende

Mu.ZEE
Romestraat 11
8400 Oostende
Permekemuseum
Gistelsteenweg 341
8490 Jabbeke
Online inschrijven:
muzee.be

Meer info:
info@muzee.be
+32 59 24 21 91
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