Gratis met de bus naar FEEST!
Wil je met je schoolklas naar de tentoonstelling FEEST! IN DE ABDIJ in het Museum
voor Religieuze Kunst? Maar zit uw school niet in Uden waardoor er problemen
zijn met vervoer? Dan is er nu goed nieuws. Wij kunnen ervoor zorgen dat de
bus de klas komt halen en weer terugbrengt. Helemaal gratis! Wil je meer
weten? Neem dan contact met ons op!
Het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) in Uden opent in april 2017 een nieuwe
tentoonstellingsruimte met een vaste tentoonstelling over feesten: Feest! In de Abdij.
Bij de tentoonstelling is een doorlopende leerlijn over feesten ontwikkeld. Aan de
hand van echte kunstwerken en bijzondere voorwerpen leren kinderen over
verschillende religieuze feesten en de eeuwenlange tradities die erbij horen.
Doelgroep
• Het programma is speciaal ontwikkeld als doorlopende leerlijn voor groep 6, 7
en 8.
• Het programma is geschikt voor alle scholen, zowel openbaar, katholiek,
christelijk als islamitisch.
Kosten
• Het programma bestaat uit een voorbereidende les, een museumles en een
verwerkingsles. U ontvangt na aanmelding de handleiding voor docenten.
• De kosten bedragen € 3,- per leerling.
• Zorg voor voldoende begeleiding: ouders zijn van harte welkom zonder
entreekosten.
• Meer informatie vindt u op www.feestweetwatjeviert.nl en
www.museumvoorreligieuzekunst.nl
Doelstelling
Het programma Feest! In de Abdij heeft de volgende doelen:
Leerlingen…
• raken vertrouwd met achtergronden en verhalen van religieuze feesten in
Nederland en de invloed van deze feesten op de ordening van het kalenderjaar.
• leren belangrijke begrippen en kenmerken van de godsdienstige stromingen.
• leren welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen feesten in
verschillende religies.
• leren de tradities en feesten van andere religies respecteren en waarderen.
Wil je meer weten? Stuur dan een bericht naar info@museumvoorreligieuzekunst.nl of
bel 0413 26 34 31
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