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Bonnefantenmuseum pakt uit in december
Maastricht - In de feestmaand december pakt het Bonnefantenmuseum uit met vele (gratis)
activiteiten rondom de huidige tentoonstellingen, zoals speciale kerstrondleidingen voor de
hele familie, workshops voor kinderen en een gratis lezing door kunstenaar Navid Nuur.
Speciale kerstrondleidingen voor de hele familie
De kersttijd is voor velen een tijd van samenzijn met familie en goede vrienden. Vaak worden er dan
leuke verhalen verteld en herinneringen opgehaald. De gratis kerstrondleidingen sluiten aan bij dit
gebruik, met verhalen over de verschillende kunstwerken die gaan over het leven van Jezus en zijn
‘inner circle’; familie en vrienden. Zo komen de prachtige altaarstukken, beelden en schilderijen uit
de collectie oude kunst op een bijzondere manier tot leven. Deze rondleidingen zijn op: 21 en 22
december, 26 t/m 29 december en 2 t/m 5 januari 2014. Aanvang 11:30 uur, deelname aan de
rondleiding is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs.
Vrolijke workshops voor kids in de kerstvakantie
Kunstenaar Navid Nuur geeft op donderdag 2 en vrijdag 3 januari TA-DA! -workshops voor kinderen
(7 t/m 12 jaar) van 14:00 – 16:00 uur. Samen met hem ontdekken ze de tentoonstelling LUBE LOVE
en creëren hun eigen kunstwerken. De kosten van de workshop bedragen € 5 per kind. Op 27,28 en
29 december zijn er gratis kerstworkshops (inloop) voor kinderen van alle leeftijden. Deelnemen kan
tussen 12:00 – 16:00 uur. Toegang tot het museum is voor kinderen tot en met 12 jaar altijd gratis.
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Gratis lezing door Navid Nuur
Het nieuwe jaar luidt het Bonnefantenmuseum in met een gratis lezing van kunstenaar Navid Nuur
over zijn werk en tentoonstelling LUBE LOVE op vrijdag 3 januari om 11.30 uur in het auditorium van
het Bonnefantenmuseum.
Shoppingtip: kinderkunstboek TA-DA!
Kunstenaar Navid Nuur maakte voor kinderen (vanaf acht jaar) het boek TA-DA! Hierin deelt hij zijn
recepten, geheimen en ideeën. Hij hoopt zo kinderen te inspireren om zelf kunstwerken te maken.
Het boek is verkrijgbaar in de Museum Shop en is ook online te bestellen in de Museumwebshop
(http://webshop.bonnefanten.nl) voor € 9,95.

Openingstijden en entreetickets
Het Bonnefantenmuseum is Tweede Kerstdag en 31 december geopend en gesloten op Eerste
Kerstdag en Nieuwjaarsdag. De volledige programmering en alle tentoonstellingsinformatie is te
vinden op de website van het museum (www.bonnefanten.nl/nl/agenda/kerstvakantie).
Entreekaarten en audiotours kunnen eenvoudig online worden besteld via de website van het
museum.
Meer informatie nodig? Ga naar onze perspagina of neem contact op met de persafdeling (divrij) Tel. +31 43 329 01 09, Lieke Heijmans : pressoffice@bonnefanten.nl

