Persbericht 27.03.14
Op stap in het Bonnefanten: Museumkids 2 april en Museumweekend 5 & 6 april
Gratis toegang Bonnefantenmuseum
Op stap met de Bonnefanten medewerker tijdens het Nationale Museumweekend op 5 en 6
april. Medewerkers van het museum geven bezoekers dan een blik achter de schermen van het
Bonnefanten. Het museum is het hele Museumweekend gratis toegankelijk. Woensdagmiddag
2 april krijgen kinderen al een voorproefje, ze kunnen op pad met de museumbewaker of
kunstwerkenfluisteraar, een spannende speurtocht volgen en creatief aan de slag.
Museumkids 2 april
Kinderen (4 t/m 12 jaar) krijgen dit jaar een speciale preview van het Museumweekend op
woensdag 2 april. Tussen 14.00 – 16.00 uur worden ze getrakteerd in het
Bonnefantenmuseum op een boordevol activiteitenprogramma (toegang tot het museum en
activiteiten gratis voor kinderen t/m 12 jaar). Medewerkers van het museum nemen hen mee
voor een blik achter de schermen van het museum, wat maakt een bewaker allemaal mee?
Wat doet de kunstwerkenfluisteraar in het museum? Daarnaast is er de creatieve
knutselworkshop Boompje, huisje, beestje, een spannende speurtocht en audiotour speciaal
voor kinderen. Als aandenken krijgen alle kinderen een museumcertificaat.
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Museumweekend 5 & 6 april
Het thema van het Museumweekend in het Bonnefanten is dit jaar Op stap met de
Bonnefanten medewerker. Medewerkers van het museum geven bezoekers een exclusieve blik
achter de schermen. De directeur, restaurator, uitvoerder van de verbouwing, bewaker,
conservator of hoofd collectiebeheer nemen bezoekers mee bijvoorbeeld naar het depot of
restauratieatelier en vertellen over hun werk. Er zijn ook speciale familierondleidingen,
speurtochten en workshops (14.00 – 16.00 uur) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In de
Bonnefanten Kunstuitleen wordt op zaterdag en zondag grafiek uit de collectie en lijsten
verkocht. In de Museum Shop is er een grote uitverkoop, deze duurt t/m zondag 13 april.
Tijdens het museumweekend zijn de tentoonstellingen Beating around the bush Episode #1
starring István Csákány, Mark Manders, Camille Henrot en Weltsichten Het landschap

verbeeld in zes eeuwen kunst te zien in het Bonnefanten. Het museum is het hele weekend
gratis toegankelijk.

