Mooske en het Museum: een daverend succes!
Ruim 3400 mensen bezoeken Open Dag Bonnefanten
Op zondag 18 november vond de 8e Open Dag van het Bonnefantenmuseum plaats. Dit jaar
organiseerde het museum deze dag samen met onderwijskoepel MosaLira. De onderwijskoepel wilde
met deze dag haar tienjarig bestaan een feestelijke omlijsting geven. En een feestje was het zeker!
Meer dan 3400 mensen bezochten deze gratis Open Dag. Het museum was de hele dag gevuld met
kinderen, mama’s en papa’s, opa’s en oma’ s en leerkrachten.
Alle tweeëntwintig Mosalira scholen hadden hun best gedaan om er een onvergetelijke Open Dag van te
maken.
Zo waren er speurtochten met kunstprofessoren, rondleidingen door juniorgidsen, workshops waar
geverfd en geknutseld kon worden, bijzondere muziek- en dansoptredens, heerlijke hapjes en drankjes
en natuurlijk prachtige tentoonstellingen van schilderijen en meubels gemaakt door Mosalira leerlingen.
Mascotte Mooske liep in het museum rond om met iedereen op de foto te gaan.
De uitbundige dag werd afgesloten met een heuse flashmob op de trap van het museum door
basisschool St. Aloysius. Waarna de wethouder van onderwijs Mieke Damsma de prijzen uitreikte aan
de winnaars van de expositie ‘Kleurrijk Mooske’. De eerste prijs, voor groep 1-2, ging naar Cas van
Basisschool Wyck. Wesley van basisschool John F. Kennedy won de eerste prijs voor groep 7-8. Op de
website van het museum is het gehele juryrapport terug te lezen.
Mosalira en het Bonnefantenmuseum kijken beiden terug op een zeer geslaagde dag. Het museum ziet
de goede samenwerking met Mosalira als een belofte voor de toekomst.
Het Bonnefantenmuseum hoopt ook volgend jaar weer zo een bijzondere dag te kunnen organiseren
met een partner uit de stad Maastricht.
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