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Gezinsparcours rond
kunstenaar Carsten Höller

Gezinsparcours

* Kleuterkriebels

We kijken, luisteren en ontdekken het huis
van Permeke in de herfst! Met een creatieve
gezinsuitdaging in het atelier.

Uit restvormen, schilderexperimenten, verf
vegen, kriebels en andere ongeplande
vormen, creëren de kleuters personages die
we laten meespelen in een eigen miniverhaal.
Een tweedaagse waarbij enkele meester
werkjes ontstaan uit de bijzondere denkwereld
van kleuters. Nodig je oma, opa ook uit op de
slottentoonstelling!

Stap mee in de denkwereld van de kunste
naar Carsten Höller. Laat je verrassen tijdens
deze interactieve tentoonstelling. Na enkele
opdrachten op zaal, krijgen de gezinnen een
creatieve gezinsuitdaging in het atelier.
Zondag 6 november 2016
Van 10.30 tot 12 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ € 1 extra voor de deelname
aan het parcours
Reservering noodzakelijk

KERSTVAKANTIE
Gezinsparcours rond
Jules Schmalzigaug en
het futurisme
Een parcours voor jong en oud, tussen
de werken van de kunstenaar Jules
Schmalzigaug. Een doolhof aan lijnen en
kleuren vertellen zijn verhaal. Welke weg
kiezen wij? We eindigen in het atelier voor
een beeldend vervolg!
Woensdagen 28 december 2016
en 4 januari 2017
Telkens van 13.30 tot 15.30 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar

Zondag 30 oktober 2016
Van 10.30 tot 12 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ € 1 extra voor de deelname
aan het parcours
Reservering noodzakelijk

PAASVAKANTIE
Gezinsworkshop:
Houden van zwart en wit
We nodigen gezinnen uit om samen met de
gids het bijzondere werk van Frans Masereel
te ontdekken. Word deelgenoot van zijn zwartwitwereld door aandachtig te kijken naar zijn
kunstwerken, rol de mouwen op in het atelier
en experimenteer met eenvoudige print
technieken voor jong en oud.
Woensdag 12 april, vrijdag 14 april
en zaterdag 15 april 2017
Voor kinderen vanaf 8 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ €1 extra voor de deelname aan de workshop
Gratis voor kinderen < 18 jaar
Max. 20 kinderen en volwassenen
Reservering noodzakelijk
3x in de namiddag van 14 tot 16 uur

KROKUSVAKANTIE
Klank-kleur?!
Zet je oren open voor dit kamp! Een geluids
bad waarbij ook elke kleur een geluid kan
oproepen, onderzoeken wat geluid met je doet
of misschien wel ontdekken dat er muziek
verscholen zit in de werken van Constant
Permeke. Een luistertocht waarbij de kindern
geluid opnemen voor hun eigen klankverhaal.
Tweedaags kampje op dinsdag 28 februari
en woensdag 1 maart 2017
Van 10 tot 16 uur
4e, 5e, 6e leerjaar
€ 20 per kind / 2 dagen
Lunchpakket meenemen
Reservering verplicht
2 volledige dagen inschrijven
Onder begeleiding van de geluidskunstenares Mieke Syryn

Tweedaags kampje op donderdag 6 juli
en vrijdag 7 juli 2017
Tweedaags kampje op donderdag 27 juli
en vrijdag 28 juli 2017
2de en 3de kleuterklas
geboortejaar 2011 – 2012

* Stop, beweging, actie!
De kinderen maken in deze tweedaagse kennis
met beeldende performances. De figuren van
Permeke staan misschien stil, maar we wekken
ze tot leven door ze volledig te ontleden.
We gaan aan de slag met de iPad, allerlei
materialen, poëzie en eigen verbeelding.
Iedere leeftijdsgroep zal op zijn niveau worden
uitgedaagd. We sluiten de tweedaagse telkens
af met een kleine voorstelling.
Tweedaags kampje op dinsdag 11 juli
en woensdag 12 juli 2017
voor 1e, 2de 3de en 4de leerjaar
Tweedaags kampje op donderdag 13 juli
en vrijdag 14 juli 2017
voor 5de, 6de leerjaar, 1e en 2de
secundair

KROKUSVAKANTIE

ZOMER

PAASVAKANTIE

Gezinsworkshop:
Samen in beweging!

Zomerparcours voor gezinnen

Schilderen met
tekenmaterialen

* Atelier illustré

Ben je een tekenaar of een schilder? Onze
gereedschappen geven soms wat stof, maar
we vegen, mengen, blazen en wrijven een eigen
wereld. Na deze tweedaagse hebben olie- en
pastelkrijt, houtskool en kleurpotloden geen
geheimen meer voor ons! Ideaal als je houdt
van kleur en graag tekent!

Kunstwerken vertellen verhalen. Samen
verkennen we de wereld van de illustratie en
beeldende kunst. Hou je van knippen, plakken,
tekenen en schilderen? Ontdek Permeke,
tussen de lijntjes en laagjes. Laat je verbeelding
groeien en werk twee dagen – gebeten door
kunst – in ons atelier.

Tweedaags kampje op donderdag 6 april
en vrijdag 7 april 2017
Telkens van 10 tot 16 uur
Voor kinderen van het 1e, 2de en 3de
leerjaar
€ 20 per kind / 2 dagen
Lunchpakket meenemen
Reservering noodzakelijk
2 volledige dagen inschrijven

Tweedaags kampje op dinsdag 22 aug
en woensdag 23 aug 2017
voor 1e, 2de 3de en 4de leerjaar

We zoomen in op het futurisme met
kunstenaar Jules Schmalzigaug. Samen met
de kinderen ontdekken we hoe je snelheid,
energie, kracht en vooruitgang kan verwerken
in een kunstwerk. Kom en maak een flitsend
futuristisch kunstwerkje in het atelier van
Mu.ZEE!
Donderdag 2 maart en vrijdag 3 maart 2017
Telkens van 13.30 tot 15.30 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ € 1 extra voor de deelname
aan de workshop
Reservering noodzakelijk

Een parcours met opdrachten in de zomer
tentoonstellingen van Mu.ZEE! Stophaltes
bij: Richard Tuttle, Wendy Morris en de
vaste collectie van Mu.ZEE. Met telkens
een creatieve afloop in het atelier, onder
begeleiding van een ervaren gids.
Woensdagnamiddagen 5 juli, 26 juli,
2 augustus en 23 augustus 2017
Telkens van 14 tot 16 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ € 1 extra voor de deelname
aan het parcours
Reservering noodzakelijk

Zomerworkshops voor gezinnen
Hoe ziet de zwart-witwereld van Frans
Masereel er uit in de zomer? Na een bezoek
in het museum, vertoeven we in het atelier.
Experimenteer samen met de kinderen en ga
naar huis met een unieke print!
Dinsdagnamiddagen 4 juli, 25 juli,
22 augustus en 29 augustus 2017
Telkens van 14 tot 16 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ € 1 extra voor de deelname
aan de workshop
Reservering noodzakelijk

Doorlopend
zomer 2017

De schatten van vlieg in
Mu.ZEE, het Ensorhuis en
het Permekemuseum

Kom en ontdek in onze twee
musea de schatten van Vlieg!
Een doorlopend zomeraanbod die
je zelfstandig kan uitvoeren met
het ganse gezin.
Check de vliegwebsite en onze
website voor meer informatie!
www.muzee.be
www.uitmetvlieg.be

Gezinsworkshop: Wie waren
die Vlaamse expressionisten?
Ga mee op zoek naar de figuren bij de collega’s
van Constant Permeke! Welke werkelijkheid
vervormden zij? Durf jij ook je mama of papa
te portretteren zoals jij hen echt kent? Ook
kinderen kijken op een andere manier naar de
werkelijkheid. Na een rondleiding gaan we naar
het atelier en daar maak je samen met je kind
een eigen kunstwerkje!
Zondag 9 april 2017
Van 14 tot 16 uur
Gratis voor kinderen < 12 jaar
Volwassenen toegangsprijs
+ € 1 extra voor de deelname aan het parcours
Reservering verplicht

Wil je deze formule boeken exclusief met je
hele familie? Vraag naar de mogelijkheden
via info@muzee.be

Tweedaags kampje op donderdag 24 aug
en vrijdag 25 aug 2017
voor 5de, 6de leerjaar, 1e en 2de secundair
€ 20 per kind/ 2dagen
Van 10 tot 16 uur
Lunchpakket meenemen
Reservering verplicht
2 volledige dagen inschrijven

EIND AUGUSTUS
Open atelier einde
zomervakantie
We sluiten de zomer af! Kom met je (groot)
ouders en vriendjes proeven van enkele
schilder
technieken in het atelier van
Constant Permeke. Ontdek deze namiddag
welke thematische ateliers dit schooljaar op
de agenda staan!
Woensdag 30 augustus 2017
Van 14 tot 16 uur doorlopend
Zonder reservering, maar laat je
komst wel weten

Voor meer zomerse activiteiten,
check onze website op
www.muzee.be/nl/permeke

MNP

V.U. Phillip Van den Bossche – illustraties: Julie Van Wezemael – design: canjotto.be

#DestophalteopkunstendagvoorkindereninMu.ZEE!

Het is weer zover! Mu.ZEE organiseert een kleurrijke
zondag
ochtend en -namiddag voor kinderen, jongeren,
ouders en grootouders. Ontdek samen de vele interactieve
opdrachten voor jong en oud. Het Conservatorium aan zee
brengt klankkleur tussen de kunst
werken en de Kunst
academie aan zee daagt jullie uit in de tentoonstelling
rond het futurisme. Ook tussen de werken van Ensor en
Spilliaert kan je je uit
leven met papier. Een waaier
aan mogelijkheden met de papierkunstenaar Skriewer.
En als toetje een lekkere verrassing!

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341
8490 Jabbeke
Mu.ZEE
Romestraat 11
8400 Oostende
www.muzee.be
info@muzee.be
T 059 24 21 91

Mu.ZEE & Permekemuseum

Aanbod 2016  -  2017

Romestraat 11, 8400 Oostende
Gratis toegang
Doorlopend van 10 tot 16 uur

Zondag 20 november 2016
Mu.ZEE

Studio Permeke

Kunstendag
voor kinderen

Programma

op woensdagnamiddag
Tijdens het schooljaar organiseren wij
in het Permekemuseum op woensdag zes
thematische reeksen voor zes verschillende
leeftijdsgroepen. We trekken alle registers
open en ontdekken verschillende beeldende
technieken.

1

4

BEELDHOUWEN MET
PIEPSCHUIM & HOUT

GELATINE - DRUKPRET

1e en 2de leerjaar

3de tot 6de leerjaar

11 18 25 januari
1 8 februari 2017

7 14 21 28 september
5 oktober 2016

2

We bouwen telkens iets moois op met de
kinderen, op hun tempo en met hun eigen
creativiteit, in de toffe setting van het
atelier, gevestigd in het huis van Constant
Permeke. Aan inspiratie geen gebrek!

5

COLLAGE, MONTAGE &
ASSEMBLAGE

KOSTELOOS
KOSTUMEREN?!

3e  tot  6de leerjaar

5de, 6de leerjaar, 1e secundair

15 22 februari
8 15 22 maart 2017

12 19 26 oktober 
9 16 november 2016

3

6

STOP-MOTION VOOR DE
JONGSTEN

(met gastdocente Siets Bloemen)

MOOI – LELIJK

1e tot 4de leerjaar

2de en 3de kleuter

19 26 april
3 10 17 mei 2017

23 30 november
7 14 21 december 2016

Reeks van 5 opeenvolgende woensdagen
(niet in de vakantieperiodes)
Telkens van 14 tot 16 uur
€ 5 per atelier/woensdag
Eindtentoonstelling op de laatste woensdag

Inschrijven is verplicht
door max. aantal kinderen:
info@muzee.be of 059 242 191

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341
8490 Jabbeke

