
BERG EN DAL

BODYPERCUSSIE
Een energieke workshop voor 
iedereen

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Ken je de krachtbeelden in het museum? Die zitten 
vol spijkers, kralen, schelpen, veren en zelfs sloten 
zodat ze beschermen en het kwaad afweren. Wist 
je dat je eigen lichaam ook een krachtbeeld kan 
zijn? Door te klappen, stampen, zingen en slaan, 
geven we ons lichaam kracht én maken we ook nog 
eens muziek! Daar heb je geen trommels of andere 
instrumenten voor nodig. Met elkaar maken we een 
krachtig muziekstuk dat veel energie geeft.

VOOR WIE  Onderbouw, alle niveaus  
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   48, 54
THEMA Muziek
PRIJS  € 90,- per 100 leerlingen

AFRIKAANSE 
VERHALEN
Levendige voorstelling voor 
alle leeftijden

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Afrikaanse verhalen gaan over vroeger en nu, over 
waarden en normen, over rituelen en gebruiken 
en over relaties en familiebanden. Afrikaanse 
vertellers zitten niet met een boek op schoot; ze 
zingen, dansen, beelden uit en maken muziek.

VOOR WIE  Onderbouw, alle niveaus  
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   50
THEMA Vertelkunst
PRIJS  € 200,- per 60 leerlingen 

KOOKWORKSHOP
Een verrassend lekkere workshop

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Onder begeleiding van een ervaren kok maken we een 
aantal kleine gerechten uit de Afrikaanse of Caribische 
keuken die we natuurlijk ook samen opeten. 

VOOR WIE  Onderbouw, alle niveaus 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   38
PERIODE  april t/m oktober
THEMA Voedselbereiding, 
 culturele diversiteit
PRIJS  € 100,- per 15 leerlingen 
 

AFRIKAANSE 
MUZIEK 
Inspirerende workshop met 
verschillende instrumenten 
en technieken.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Wist je dat in veel Afrikaanse culturen muziek een 
belangrijke rol speelt? Bij allerlei gelegenheden 
wordt muziek gemaakt, gedanst en gezongen. Ook 
geschikt voor niet-muzikale mensen!

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw, 
 alle niveaus
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN   48
THEMA Muziek
PRIJS  € 75,- per 30 leerlingen

VAN BINNEN NAAR 
BUITEN
Rondleiding langs bijzondere 
objecten in het museum & door 
een dorp in het buitenmuseum

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Elk voorwerp in het Afrika Museum vertelt een 
bijzonder verhaal: van de maskers en schilderijen 
in het binnenmuseum tot de complete woonerven 
in het buitenmuseum. In deze rondleiding ontdek 
je hoe mensen wereldwijd bezig zijn met universele 
thema’s zoals geloven, wonen en volwassen worden. 

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw, 
 vmbo-t, havo, vwo
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN   38, 43, 50
THEMA wereldburgerschap, 
 lichaamsversiering, 
 slavernij, religie, maskers,
 culturele diversiteit
PRIJS  € 45,- per 15 leerlingen

OP MAAT 
Programma naar keuze - 
samengesteld in samenspraak 
met de school

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Een programma dat is afgestemd op speciale 
wensen en behoeften. Doe je een project 
op school, is er een themaweek of een 
uitwisselingsproject, dan kun je bij ons terecht 
voor een programma op maat. Minimaal 6 weken 
van tevoren aanvragen.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw 
TIJDSDUUR In overleg
KERNDOELEN  In overleg
THEMA In overleg, bijvoorbeeld   
 wereldburgerschap, 
 lichaamsversiering, 
 slavernij, religie, maskers,
 culturele diversiteit
PRIJS In overleg

ZELFSTANDIG 
GROEPSBEZOEK
Het museum bezoeken zonder 
begeleid programma? Dat kan! 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je wordt ontvangen door een museumdocent die 
kort iets vertelt over het museum, de geschiedenis 
en de collectie. Daarna ga je zelfstandig door het 
museum. Evt. kan gebruik gemaakt worden van 
onze kijktochten. Let op, minimaal 2 weken vooraf 
reserveren: alleen dan kun je tegen de voordelige 
onderwijsprijs boeken. Bij een zelfstandig bezoek 
zorgt de school zelf voor minimaal één begeleider 
op zeven leerlingen.

VOOR WIE  Onder- en bovenbouw, 
 vmbo-t, havo, vwo
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  38, 43
THEMA In overleg, bijvoorbeeld   
 wereldburgerschap, 
 lichaamsversiering, 
 slavernij, religie, maskers,
 culturele diversiteit
PRIJS  € 30,- per 30 leerlingen
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VOORDELIG VERVOER: SCHOOLTOER 
Docenten en leerlingen die zijn aangesloten bij de 
CJP Cultuurkaart reizen met schooltoer in de daluren 
voor € 7,- p.p. Er kan o.a. gebruik gemaakt worden 
van de treinen van NS en de bussen van Breng. 
Neem contact op met de afdeling reserveringen van 
het Afrika Museum om de mogelijkheden voor jullie 
school te bespreken.

CJP CULTUURKAART 
Schoolgroepen uit het voortgezet onderwijs 
kunnen het museumbezoek ook betalen met de 
CJP Cultuurkaart. Wist je dat het besteden van 
het saldo op de CJP Cultuurkaart niet alleen 
voorbehouden is aan ckv-docenten? Alle docenten 
kunnen hier gebruik van maken.

GRATIS BEZOEK LEERKRACHTEN 
Leerkrachten kunnen gratis het museum bezoeken 
om zich voor te bereiden, mits voorafgaand 
aangemeld bij het museum.  

VERSIER JEZELF
Rondleiding door de tijdelijke 
tentoonstelling Sieraden - 
makers en dragers & creatieve 
activiteit

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Onder begeleiding van een museumdocent 
bezoeken we de tentoonstelling Sieraden – 
makers & dragers. We onderzoeken verschillende 
technieken en materialen en gaan daarna aan de 
slag in het atelier. Daar maak je zelf een hippe 
armband van metaal of leer. 

VOOR WIE  Onderbouw, vmbo-t, 
 havo, vwo
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   36, 38, 48, 50
PERIODE  11-10-2018 – 10-3-2019
THEMA Sieraden, techniek
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

BOUWEN MET 
BAMBOE
Een snelle quiz & een workshop 
over bamboe als bouwmateriaal

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Bouwen met tropisch hardhout is populair in het 
Westen, maar verwoestend voor het regenwoud. 
Door de grote vraag naar hardhout wordt de 
traditionele leefwijze van de Bakapygmeeën in 
Kameroen bedreigd. In dit programma ga je op zoek 
naar een oplossing voor dit probleem. In een snelle 
quiz in het Baka-kampement in het buitenmuseum 
testen we je kennis over het regenwoud. Daarna 
onderzoek je samen de mogelijkheden van bamboe 
als bouwmateriaal.

VOOR WIE  Onderbouw, alle niveaus
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN   30, 33, 38
THEMA Klimaat,  bouwen, techniek,   
 wereldburgerschap
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

LESMATERIAAL 
Op onze website is divers lesmateriaal te  
vinden ter voorbereiding of verwerking van  
de onderwijsprogramma’s.  

SPECIAAL ONDERWIJS 
Wij ontvangen regelmatig leerlingen uit het 
speciaal onderwijs. Voor optimale begeleiding 
kiezen we dan voor max. 10 leerlingen per 
museumdocent, de prijs per programma kan iets 
hoger komen te liggen. Neem contact op met het 
museum om de mogelijkheden te bespreken.

RESERVEREN 
Afrika Museum
reserveren@afrikamuseum.nl 
088-0042 900 
www.afrikamuseum.nl 

JOUW LEERLINGEN ZIJN DE WERELDBURGERS VAN DE TOEKOMST. HOE KAN JE AANDACHT BESTEDEN AAN 
CULTUURVERSCHILLEN EN ACTIEF BURGERSCHAP? HOE HELP JE LEERLINGEN BIJ HET VERKENNEN VAN HUN 
EIGEN IDENTITEIT EN DIE VAN ANDEREN? WELKE BASISKENNIS, VAARDIGHEDEN EN HOUDING ZIJN NODIG OM 
NU EN STRAKS ACTIEF MEE TE DOEN IN DE SAMENLEVING?
 
ONS ONDERWIJSAANBOD SLUIT DIRECT AAN OP DEZE EN ANDERE VRAGEN.
Als museum inspireren we tot een open blik op de wereld. De programma’s zijn meer dan kennisoverdracht: 
ze stimuleren nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke 
diversiteit en (eigen) creativiteit en ervaren op een actieve en persoonlijke manier hoe mensen wereldwijd 
met elkaar verbonden zijn.
 
Erfgoededucatie sluit goed aan bij diverse vakken (van geschiedenis tot beeldend en muziek) en geeft inhoud 
aan onderwijsthema’s als 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming en vakoverstijgend werken. 
Sommige thema’s lenen zich uitstekend voor projectonderwijs; ook daarvoor hebben we nieuw aanbod 
& lessuggesties voor in de klas. Aansluiting op het onderwijscurriculum en jouw wensen staan voor ons 
centraal. Daarvoor leveren we graag maatwerk.

Neem gerust contact met ons op: we zijn te bereiken op telefoonnummer 088 004 2900. 

Tot ziens in het museum!




