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De loopgraven in WOI (museumles + workshop
kunsted ucat¡e "loopgravenkunst")

Korte omschrijving

De leerlingen worden in één van de kamers van de Salons ondergedompeld in WOI

van de voorstelling/evocatie/...

aan de handen van teksten, foto's, oorlogsmateriaal uit onze collectie, ... .
De duur hiervan bedraagt ongeveer 20 minuten.
Daarna gaan ze naar de tuin van de Salons alwaar ze via nagebouwde,
waarheidsgetrouwe loopgraven zich moeten begeven (door weer en wind!) naar de

legertent op het terrein.
ln de legertent wordt door onze educatief medewerker een workshop kunsteducatie
(duur: ongeveer 100 min) verzorgd met als titel "loopgravenkunst", dit aangepast aan
de leeftijd van de kinderen.
Alle materialen hiervoor worden door ons voorzien en alle leerlingen mogen hun
'kunstwerk' meenemen naar de klas.

Aard van het initiatief
(binnen/buiten/(inter)actief/
luisterend/grote of kleine
groep/multi media/...)

De museumles speelt zich binnen
de tuin van de Salons.

het gedeelte in de loopgraven en de legertent in

De museumles is luisterend met mogelijkheden

loopgraven en legertent: actief.
Er

Doelgroep

al

wordt geen gebruik gemaakt van multimedia.
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tot interactie, het gedeelte in de

Duur van een sessie

X

Locatie

X

ln de eigen lokalen van
de organisatie

2 uur (kan evenwel wat uitlopen)

ja, museumsite de Salons (Stationsstraat 85

)

(museum, schouwburg,...)

7o ja

Adres locatie waar dit plaatsvindt :
de Salons, Stationsstraat 85
Parkeergelegenheid in de buurt: Zwijgershoek, van daar 5 minuten te voet
naar de Salons
Bushalte in de buurt: Markt en station: beiden 10 minuten te voet
Afstand van het stat¡on: 10 minuten te voet
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X
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Op verplaatsing

NVT

(andere zaal, school zelf?l

Vereisten zaal/locatie
indien op verplaatsing

NVT

Mogelijkheden voor voorbereiding
of naverwerking in de klas

Neen, er worden geen werkbladen voorzien.

Maximum aantal klassen per sessie
(klas = 15 à 25 lln)
Planning

Max. 25 ll. (absolute maximum, dit om comfortabel te werken)

Vraagprijs

:

Verplaatsingsvergoeding

Deze activiteit is steeds OP AFSPRAAK, op weekdagen, tijdens de schooluren (ook op
momenten dat het museum niet open is voor het publiek).
30
+

€ voor de gids (per klas en voor alle scholen)

0 € toegang/per leerling voor scholen van Sint-Niklaas

1,50 euro/per leerling voor scholen van buiten Sint-Niklaas
Betal¡ng: contant, bancontact op de dag van het bezoek of later via facturatie

Opmerkingen

Maken van een afspraak voor deze activiteit:
Stedelijke Musea Sint-Niklaas
03 778 34 s0

09/10 t/m 20/10/2017: octiviteit exclusief voorbehouden voor Scholengemeenschop
Bo siso nd e rw ijs
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23/10 t/m 27/70/2017: octiviteit wordt ook aongeboden aan andere basisscholen von
Sint-Nikloas en (verre) omstreken (wordt op de website geplaotst)
30/10 t/m 03/77/2077: activiteit wordt oangeboden als familiehappening, onder de
noam 'herfstkriebels'
11/11/2017: toegonkelijk voor het grote publiek.
Gezien de aard van de activiteit: warme kledij en rubberen laarzen aandoen!

Opgemaakt te Sint-Niklaas op 15/03/2017
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