Met groep 6, 7 of 8
naar het bekendste
plein van Nederland?

Met de Turing Museumpleinbus reist u gratis en
gemakkelijk naar het Rijksmuseum, Van Gogh Museum
en Stedelijk Museum Amsterdam.
Neem uw leerlingen mee op ontdekkingsreis naar de
hoogtepunten uit de Nederlandse kunstgeschiedenis,
vanaf de 17e eeuw tot nu!

Speciaal voor de Turing Museumpleinbus hebben
de drie musea hun programmering op elkaar
afgestemd. Elk museum biedt een uitdagend en
leerzaam programma voor groep 6, 7 en 8.
Ligt uw school binnen een straal van 60 kilometer
vanaf de ring van Amsterdam (A10)? Dan reizen u
en uw leerlingen gratis en veilig van deur tot deur.
We maken het u als leerkracht bovendien erg
makkelijk! Op de website vindt u lesmateriaal voor
een voorbereidende- en afsluitende les op school,
inclusief een introductiefilm.
Kosten voor het programma van 1,5 uur in het
museum bedragen ¤ 75 per 15 leerlingen. U kunt de
Turing Museumpleinbus reserveren via de website:

Keuze uit
drie programma’s
Het Rijksmuseum is het nationale museum voor kunst en geschiedenis van
middeleeuwen tot nu. Verhalen over het ontstaan van de Republiek en de
Tachtigjarige oorlog komen tot leven bij 400 meesterwerken uit de Gouden
Eeuw. Kom met uw leerlingen en ontdek hoe het atelier van Rembrandt rook,
welke geluiden je op de Nachtwacht kunt horen en hoe de 17de-eeuwse
specerijen smaken. Na dit avontuur wordt de kennis van de leerlingen getest
in een spannende Gouden Eeuw Battle in de tuin.
Het Van Gogh Museum is hét kenniscentrum over Vincent van Gogh. Nergens
anders zijn zoveel van zijn schilderijen bij elkaar te zien. ‘Weet ge wel dat in
woorden te teekenen ook een kunst is…’, schreef de beroemde Nederlandse
kunstenaar in 1882 aan zijn broer Theo. In de Van Gogh museumles wordt het
kijken naar kunstwerken gekoppeld aan een van de belangrijkste bronnen
over Van Gogh: zijn brieven.
Het Stedelijk Museum Amsterdam is het grootste museum voor moderne en
hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland. Ontdek hier met uw leerlingen
de kunstwerken en idealen van De Stijl. Wat is het verhaal achter al dat rood,
geel en blauw? En waarom alleen maar rechte lijnen? Bekijk de wereldberoemde
schilderijen van Mondriaan, en zelfs een hele slaapkamer ontworpen door
Rietveld. Ook gaan de leerlingen in een workshop zelf aan de slag: hoe verbeeld
je jouw idealen?
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