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Kom Russische sfeer opsnuiven tijdens het Museumweekend!
Het Bonnefantenmuseum pakt uit met vele activiteiten
Op 6 en 7 april vindt weer het Nationale Museumweekend plaats. Uiteraard staat
dan in het Bonnefantenmuseum de bijzondere tentoonstelling De Grote
Verandering. Revoluties in de Russische Schilderkunst 1895-1917 centraal. Een
boordevol programma laat kinderen en volwassenen kennismaken met Russische
kunst en cultuur. Het museum is het hele weekend gratis toegankelijk!
Russische Vossenjacht, workshops, muziek en dans
Het museum biedt een programma aan met bijzondere activiteiten voor kinderen
en volwassenen. Zo zijn er rondleidingen door De Grote Verandering voor de hele
familie, een avontuurlijke Russische Vossenjacht en knutselworkshops voor
kinderen.
De dansvoorstelling Zhar-ptitsa: De Vuurvogel wordt meerdere malen opgevoerd
tijdens het weekend. Geïnspireerd op het originele romantische verhaal ligt bij deze
moderne vertaling de focus op de Vuurvogel zelf. Vier dansers worden één geheel,
met spectaculaire kostuums van Thera Hillenaar en muziek van de Russische
componist Igor Stravinsky. De voorstelling is door Project Sally Maastricht
ontwikkeld in opdracht van het Bonnefantenmuseum, en wordt ondersteund door
het Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Elisabeth Strouven en het Euregionaal
dansplatform.
Ook is er op beide dagen aandacht voor Russische muziek in het museum: Het
Slavisch-Byzantijns Koor Sobornost uit Kerkrade brengt weemoedige Russische
liederen ten gehore en het Russisch duo Vladimir Kirasirov & Yevgenia Markova
treden op met live gitaar- en domra-muziek.
Op zondag 7 april geeft Dr. Frans Maes (Universiteit Gent) een lezing over Russische
kunst en muziek: De Grote Verandering in twee snelheden: Russische muziek in
competitie met de beeldende kunst.

Volledig programma
Zaterdag 6 april, zondag 7 april
Om 11.30, 12.30 en 13.30 uur
Dansvoorstelling Zhar-ptitsa, De Vuurvogel door Project Sally Maastricht. Vier
dansers worden één geheel, met spectaculaire kostuums van Thera Hillenaar en
muziek van de bekende Russische componist Igor Stravinsky.
Om 11.30, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur
Familierondleiding De Grote Verandering
Van 13.00–16.00 uur
Vossenjacht: Zoek de Russen! Avontuurlijke speurtocht voor families. Alle
deelnemers maken kans op leuke prijzen. Met een plattegrond vol aanwijzingen ga
je op zoek naar de Russen die zich hebben verstopt in de tentoonstelling De Grote
Verandering. Los de opdrachten op die je van de Russen krijgt.
Let op: ze spreken bijna geen Nederlands, dus moet je eerst een paar woorden
Russisch leren.
Tussen 11.00–17.00 uur
Speciaal voor kinderen: knutselen, kleuren & audiotours
Van 12.00–15.00 uur

Live gitaar en domra muziek door het Russisch duo Vladimir Kirasirov & Yevgenia
Markova
Extra activiteiten op zondag 7 april
Om 15.00 uur
Lezing door Prof. Francis Maes (Universiteit Gent): De Grote
Verandering in twee snelheden: Russische muziek in competitie met de beeldende
kunst.
Om 16.00 uur
Concert door het Slavisch-Byzantijns Gemengd Koor 'Sobornost' op de trap met
weemoedige Russische volksliederen zoals Koroboesjka, de twaalf rovers, het lied
van de Wolgaschepper en Kalienka.
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