FEEST! IN DE ABDIJ
Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Loofhuttenfeest en Carnaval. We
gaan lekker eten en geven elkaar cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk?
Waar komen deze feesten vandaan en wat is hun betekenis?
Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden opent in april 2017 een nieuwe
tentoonstellingsruimte met een bijzondere tentoonstelling: Feest! In de Abdij. Het doet
dat in samenwerking met Museum Catharijneconvent Feest! Weet wat je viert. 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.
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.
De lesprogramma’s kunnen worden ondergebracht bij het leergebied Oriëntatie op
jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige oriëntatie. Ook heeft het programma
raakvlakken met Geschiedenis en Godsdienst/Levensbeschouwing.
Les, kosten, begeleiding
• 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
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Tijden
• Duur van het programma in het museum is circa 1 uur en een kwartier
• U kunt zich inschrijven voor het programma op maandag tot en met vrijdag.
• Programmatijden:
Maandag:
09:15 - 10:30
10:45 – 12:00
13:30 - 14:45
Dinsdag t/m vrijdag:
09:15 - 10:30
10:45 – 12:00*
*Programmering in de middag in overleg met het museum
Vervoer
• Voor het museum is een gratis parkeerplaats beschikbaar. Tevens kunt u hier
uw fietsen stallen.
• Komt u niet uit Uden en krijgt u het vervoer niet geregeld? Het museum regelt
gratis busvervoer voor u tijdens schooljaar 2017-2018! Neemt u hiervoor
contact op met het museum.
Aanmelden
• Aanmelden kan via uw lokale cultuurbemiddelaar / marktplaats indien
aanmeldingsformulier aanwezig
Òf
•

Meld u direct aan via MRK Uden:
info@museumvoorreligieuzekunst.nl
Vermeld hierin:
o Datum
o Tijd
o Aantal leerlingen
o Aantal begeleiders + docenten
o Optie busvervoer ja/nee
(optie ja: nadere toelichting en contact met museum)
o Contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, schooladres
Betaling vindt plaats op rekening.
Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk bevestiging van ons en ontvangt
u tevens de docentenhandleiding.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Quirine van Aerts, projectleider educatie
quirine@museumvoorreligieuzekunst.nl
0413-263431
MRK Uden - Veghelsedijk 25 - 5401 PB Uden
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