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Bonnefantenmuseum biedt uitzicht deze zomer!
Zomerworkshops voor kinderen - Torenbezichtiging
Vanaf 4 juli

Deze zomervakantie biedt het Bonnefantenmuseum verschillende kinderworkshops aan in het
museum. In een ontspannen setting maken ze kennis met de speciale meubels van Martin Visser
uit de gelijknamige tentoonstelling. De deelnemers zullen ook ontdekken dat letters niet alleen
letters zijn maar ook versiering, vorm en abstractie. De bijzondere kunstwerken uit de eigen
Bonnefanten collectie en de Martin Visser tentoonstelling dienen als inspiratie voor de workshops.
Op een ludieke manier verwerken de kinderen wat ze hebben ontdekt in hun eigen ‘kunstwerk’.
Verspreid over vier weken zijn er een tweetal verschillende workshops te volgen.

Kijk, een doos in de kijker
Knutselworkshop
Deze workshop is geïnspireerd op de meubelontwerpen van designer Martin Visser: een strakke
witte bank, een tafel gemaakt van autobumpers, een houten ligstoel of een tafel op wieltjes…..

Meubelopstelling tentoonstelling Martin Visser, verzamelaar, meubelontwerper, vrije geest
©Bonnefantenmuseum / Peter Cox

Het grappige is dat kinderen in het Bonnefanten ook zijn nagebouwde huis en foto’s van zijn
huiskamer kunnen zien. Zijn hele huis hangt vol met kunst. Overal waar je kijkt is iets interessants,
moois of geks te zien. In deze knutselworkshop gaan kinderen hun eigen droomkamer knutselen in
een heuse kijkdoos. Het is handig als de deelnemers zelf een oude schoenendoos meenemen voor
deze workshop. Di 3 t/m vr 6 juli én di 31 juli t/m vr 3 augustus.

Letterwerk
Knutsel-, knip-, plak-, overtrek- en schilderworkshop
Een vrolijk schilderij van Keetje Mans uit onze collectie waarin sierlijke letters op en neer dansen, of
teksten die gewoon met dikke plakband zijn uitgebeeld, een kunstwerk dat alleen uit grote
muurletters bestaat en wat te denken van Marcel Broodthaers die beeldende gedichten maakt met
zijn naam… Kortom, het is lettertijd in het museum!

Ranchbox, Keetje Mans, 2010 - ©Bonnefantenmuseum / Peter Cox

knutselen in het museum! ©Bonnefantenmuseum / Ernst van Loon

In deze workshop gaan de kinderen met typmachines, lettersjablonen, tijdschriften, printers en
plakband in de weer om een prachtig letterwerk te maken. Alleen moeten ze zelf wel nog even
verzinnen welke tekst ze willen verbeelden: hun eigen naam? hun lievelingsdier? hun favoriete
automerk of gewoon hun allergrootste idool? Alles mag! Di 10 t/m vr 13 juli én di 7 t/m vr 10
augustus 2012.
Beide workshops duren telkens van 14. 00 – 16.00 uur. De deelname is 5 euro per kind (vanaf 7
jaar). Het is noodzakelijk om vooraf te reserveren. T: 043 3290165 / reservations@bonnefanten.nl

Een gratis speurtocht voor kinderen is ook verkrijgbaar bij de kassa.

Torenhoog
Beklim de koepeltoren van het Bonnefanten met uitzicht over Maastricht
Het Bonnefantenmuseum heeft twee torens: een kun je alleen van binnen zien, de zogenaamde
‘binnentoren’, en de ander is wereldberoemd en lijkt op een raket. Speciaal voor de zomer zal deze
prachtige raket niet alleen van binnen maar ook van boven te bewonderen zijn. Beklim de immense
wenteltrap en kom uit op het topje van de stad!

Torenbezichtiging. Een geweldige ervaring voor jong en oud!
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Elke woensdag en zondag vanaf 4 juli t/m zondag 19 augustus om 14:00 en 14:45 uur. € 2,- p.p.
15 personen gelijktijdig per torenbezoek, onder toezicht van een museumdocent.
Graag reserveren via 043 3291 0165 / reservations@bonnefanten.nl
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