Ken je reeds Mu.ZEE, het museum voor moderne en hedendaagse kunst aan zee?
Omdat het Mu.ZEE de vinger aan de pols houdt van onze snel evoluerende maatschappij en dit zich
weerspiegelt in de collectiepresentaties en de tentoonstellingen, biedt het museum tal van
mogelijkheden om te voldoen aan je leerdoelstellingen, zeker niet enkel binnen de vakken kunst, PO
of esthetica, maar evengoed bij maatschappelijke vorming, Nederlands, PAV etc.

Wist je trouwens dat je Mu.ZEE gratis kunt bezoeken met de klas?
En dat je bovendien het openbaar vervoer gratis kunt gebruiken voor je bezoek?
Alle klassen van peuter tot hoger onderwijs (tot 26 jaar) kunnen het museum gratis bezoeken.
Ook 1 begeleidende leerkracht per 25 leerlingen heeft gratis toegang.
Met dynamoOPWEG (cultuurkuur.be) kan elke school gratis met De Lijn (bus of tram) naar culturele
bestemmingen. Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande dienstregeling.

Een bezoek met begeleiding
Om je bezoek zo boeiend mogelijk te maken en de leerlingen een leerrijke ervaring te bezorgen
waaraan ze zelf actief deelnemen, hebben we een aantal formules met creatieve opdrachten
uitgewerkt die naargelang de vraag van de groep worden gepersonaliseerd.
▪ Boekjebezoekje voor peuters en jonge kleuters
▪ Mister James voor oudere kleuters en het eerste leerjaar
▪ Ik zie wat jij niet ziet voor het basisonderwijs
▪ Out of the box voor het secundair en hoger onderwijs
In de museumzalen tussen de kunstwerken vervul je samen met de gids speelse opdrachten met de
bedoeling om te leren kijken naar kunst en te reflecteren over tal van onderwerpen aan de hand van
de kunstwerken. De begeleider laat de leerlingen maximaal aan het woord en speelt ook in op de
thema’s die je in de klas behandelt. Je kan eventueel bij de reservatie de motivatie voor je bezoek
doorgeven, dan speelt de gids daar graag op in. Deze formules duren anderhalf uur en kosten 60
euro voor de begeleiding (de peutertour duurt 45 minuten en kost 30 euro). Reserveren is
noodzakelijk via info@muzee.be.

Bezoek zonder begeleiding
Wil je liever zonder begeleiding – en dus volledig kosteloos – het museum bezoeken?
We hebben een flyer ‘Mu.ZEE à la carte’ met opdrachtjes bij de kunstwerken van Raoul Servais om
zelfstandig uit te voeren. Deze flyer is gratis te verkrijgen aan het onthaal van het museum.
Bovendien heeft Mu.ZEE ook een ‘prikkelkamer’, een ruimte op verdieping 2b waar je terecht kunt
met je klas om allerlei creatieve opdrachten te vervullen. Er is een poppenkast met Ensorpoppen
waar de leerlingen zelf verhalen kunnen vertellen en tafels met beeldende opdrachten.
Je kunt gratis gebruik maken van die ruimte. Wel graag even meedelen als je komt met je klas, zodat
we de ruimte voor jou kunnen reserveren.
Meer info over de tentoonstellingen en ons educatief aanbod kan je terug vinden op www.muzee.be.

