Persbericht dinsdag 6 november 2012

Open Dag van MosaLira en het Bonnefantenmuseum
Bijzonder kunstspektakel door leraren en leerlingen

Onderwijskoepel MosaLira uit Maastricht bestaat tien jaar. MosaLira viert het tienjarig
bestaan een heel jaar lang met maandelijkse sociaal/maatschappelijke/culturele
activiteiten. Daarmee benadrukt MosaLira haar maatschappelijke verbondenheid en
verankering met de gehele Maastrichtse samenleving. Een van die activiteiten is de
invulling van de Open Dag van het Bonnefantenmuseum op zondag 18 november a.s onder
de titel Mooske en het Museum. Ruim tweehonderd leerlingen en vijftig leraren van de
tweeëntwintig MosaLira scholen hebben voorstellingen, exposities en inloopactiviteiten
voorbereid.
Het is voor scholen geen alledaagse kost om zich buitenshuis – en zeker niet in een museum
-te presenteren. Bijzonder aan deze samenwerking is de keuze van de projecten. Behalve
voorstellingen, waarbij de leerlingen hun eigen kunsten en hun school voorstellen, zijn er op
allerlei plekken en manieren nieuwe projecten bedacht die zijn geïnspireerd op wat er in het
museum te zien is. Zo hebben honderden leerlingen van de groepen 1, 2 en 7 een
schilderijtje gemaakt met kleur als verbindend motief voor een officiële tentoonstelling in
twee museumzalen.
Uit al de plannen die de scholen hebben voorgesteld zijn daarnaast een 40-tal activiteiten
uitgekozen voor een goed gevuld programma waarin verbindende schakel Mooske is, de
mascotte van MosaLira. Op allerlei manieren speelt ze een hoofdrol; ze toont, ze showt, ze
ontvangt gasten en ze geeft workshops. En wie wil kan met Mooske op de foto.

Een greep uit het programma
- Ten midden van de museumtentoonstellingen is er een speurtocht voor leerlingen en
hun ouders met Mooske’s kunstprofessoren.
- Doorlopende videoclips, graffiti en pop art, gemaakt door de kinderen van diverse
scholen, geven een verrassend beeld van hoe de Maastrichtse leerlingen deze
kunstuitingen op eigen wijze beleven en vormgeven.
- Uiteraard speelt ook muziek en dans een belangrijke rol. Als aftrap van de Open Dag
geven de Batjakkers een wandelconcert. Verder kom je niet alleen workshops blues
en swingende zumbadans tegen maar even goed ook popmuziek en zaalmuzikanten.
- Er zijn workshops mozaïek vormen en armbanden maken en de inloopworkshop
‘Mijn Afrika’ waar samen een wandtekening wordt.
- Gedurende de hele dag geven leerlingen en leraren geven hun eigenwijze visie op
kunst in ‘Mooske vertelt’.
- Om 16.10 uur vindt er in het trappenhuis een flashmob plaats.
- Om 16.30 uur sluit wethouder Mieke Damsma deze bruisende dag af met de
uitreiking van de ‘Kleurrijk Mooske’ prijs.
Het volledige programma is terug te vinden op www.bonnefanten.nl en www.mosalira.nl

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

Kortom, Mooske en het Museum is een warm bad vol kunst en cultuur. Bedacht, uitgevoerd
en geregisseerd door de leerlingen en leraren van alle MosaLira scholen in samenwerking
met het Bonnefantenmuseum. Het hele idee erachter is dat het samen beleven van een
museumbezoek met de jonge generatie een frisse blik geeft en tevens erg gezellig kan zijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit unieke evenement mee te maken dat uiteraard
perfect past in het raamwerk van Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.

Mooske en het Museum is op 18 november a.s. in het Bonnefantenmuseum.
Avenue Ceramique 250 te Maastricht van 11 uur tot 17 uur. De toegang is gratis.

De Open Dag is een initiatief van de Gemeente Maastricht uit 2005.
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.

Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250
Maastricht
T 043 32 90 190
info@bonnefanten.nl
www.bonnefanten.nl
open di t/m zo 11.00 – 17.00 uur
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