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Mooske en het Museum: Maastrichtse scholen kleden de Open Dag
van het Bonnefanten aan!
Zondag 18 november 11 – 17 uur. Gratis toegang!

Uitnodiging Open Dag 18 november 2012

Op zondag 18 november is er voor de achtste keer een gratis Open Dag in het Bonnefantenmuseum.
Eregast dit jaar is Mooske, de mascotte van onderwijskoepel MosaLira uit Maastricht, waaronder
tweeëntwintig scholen vallen. Leerlingen en leraren van die scholen bereiden voorstellingen,
exposities en inloopactiviteiten voor. De Open Dag is een mooie manier om te laten zien hoe kunst
leeft bij de leerlingen en leraren van de scholen van MosaLira. Samen met het museum willen ze hun
kennissen en het publiek laten delen in hun kunstbeleving.

Een greep uit het programma:
Een prominente plek in het programma krijgt de ‘ééndagsexpositie’ met werkstukken van honderden
leerlingen van de klassen 1, 2 en 7. Onder de titel ‘Kleurrijk Mooske’ hebben ze zich laten inspireren
door de kleurrijke kunst van Mary Heilmann die momenteel in het museum te zien is. Daarnaast
werken diverse scholen aan programma’s voor een afwisselende ‘kunstdag’.

Kinderen van basisschool st. Oda, groep 5, werken aan hun ‘kleurrijk Mooske’ voor de Open Dag ©2012, Carole Vegter

Kinderen en ouders kunnen meedoen aan de speurtocht met schooldirecteuren als kunstprofessoren of een van de leuke inloopworkshops of demonstraties volgen. De leerlingen verzorgen
hippe muziek- en dansvoorstellingen en vertellen op gezette tijden verhalen bij de kunst. Om de dag
stevig te beginnen wordt het programma om elf uur geopend met een wandelconcert door De
Batjakkers. Ook is er een gezellige inloopruimte ingericht met hapjes, sapjes en doe-mee activiteiten.
Zo wordt een feestelijke omlijsting gegeven bij de tiende verjaardag van de Maastrichtse
onderwijskoepel en Mooske.
Naast deze activiteiten is de Open Dag een prima gelegenheid om de lopende tentoonstellingen te
bekijken: Good Vibrations van BACA 2012 prijswinnaar Mary Heilmann, de BACA Projects Theatre of
Thought en Maya Hayuk’s Heavy Lights. Daarop aansluitend is de collectieopstelling hedendaagse
kunst, On a Clear Day, aan het thema kleur gewijd. Volgens de organisatoren spelen de kleurrijke
Mooske-activiteiten daar goed op in. Ook nog te zien tijdens de Open Dag zijn de verlengde expositie
Artists Commuters en de vernieuwde opstelling van de afdeling oude kunst.
Het volledige programma is terug te vinden op de websites:
www.bonnefanten.nl & www.mosalira.nl
18 november 2012 is dus een perfecte dag voor een bezoek aan het Bonnefantenmuseum!

De Open Dag is een initiatief van de Gemeente Maastricht uit 2005 om de bekendheid van de stadgenoten met
het Bonnefantenmuseum te vergroten. Tot nu toe hebben ruim 15.500 Maastrichtenaren en anderen de
activiteit bezocht. Eerder waren onder andere het Bonnefanten College, het Centrum voor de Kunsten
Kumulus, de Mestreechter Staar, de Toneelacademie en de internationale studentenverenigingen de
inhoudelijke partner.
Het programma van de Open dag 2012 is voorbereid door een werkgroep bestaande uit Carole Vegter,
Chantal Thomassen, Koos Consten, Eef Karsten en Ton Quik met medewerking van Ellis Houben, Ben Dackers
en de Interne Cultuur Coördinatoren van MosaLira.
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