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Tijdreizen

Speurtocht van de Farao

Zondag 17 december | gratis deelname

Januari en februari | gratis deelname

Hoe ging dat vroeger, wonen en leven in
een stad? En waarom moest je overal voor
betalen? Tijdens deze rondleiding reizen
onze jonge bezoekers samen met onze gids
door 4 verschillende tijden en bezoeken
een wereld tussen de rivieren Nijl, Tigris en
Eufraat, met tempels, piramiden en paleizen.

Zoek naar de geheime luikjes op zaal, ga de
uitdagingen aan en los het mysterie op.

Bezoek onze tentoonstelling Van Farao tot
Fiscus en vraag om de gratis speurtocht bij
de balie.

VOORSTELLING

Hiërogliefen-dieven

Betoverende zandbeelden

Woensdag 20 december | gratis deelname

Zaterdag 6 januari | deelname 5 euro

Steel de taal van de Mesopotamiërs, het
schrift van de Egyptenaren, voeg er zelf wat
eigenzinnige tierelantijnen aan toe en maak
je eigen geheimschrift!

De wereld van Duizend en één nacht komt
tot leven met de Zandtekenaar tijdens deze
voorstelling. Na afloop mag ook jij proberen
mooie beelden te maken met zand.

Klei-tablet voor de toekomst Verhalen schilderen
Vrijdag 29 december | gratis deelname

Maandag 26 februari | gratis deelname

Vertel de archeologen van de toekomst wat
er zo bijzonder is aan onze tijd. Doe dit net
als de Egyptenaren, door op een kleitablet
te tekenen wat jij hen wilt vertellen. Wie
weet vinden zij jouw kleitablet in wel over
honderden jaren terug!

In het oude Egypte wist men wel hoe je een
spannend verhaal moest vertellen over de
goden. Kom deze dag luisteren naar één
van deze verhalen en schilder na afloop een
scene van het verhaal na.

Een (kerst)-scanapparaat
knutselen | gratis deelname
Dinsdag 26 december en woensdag 3 januari

Knutsel een eigen scanapparaat voor de
Douane in elkaar. Alle pakjes die met de
kerstvakantie worden verstuurd moeten
natuurlijk gescand worden.

Mandje Fiscus (vanaf 6 jaar)
Donderdag 1 maart | gratis deelname

Haal je zakgeld op in Romeinse stijl… Want
betaalde je in het oud Romeinse Rijk belasting, dan deed je dat in een mandje, wat
de Romeinen fiscus noemden. In ons atelier
leer je deze dag hoe je een fiscus kan
maken… op een wel heel speciale manier.
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