
Programma	  zondag	  25	  januari 
	  	  
Atelier	  1 
Landschappen	  schilderen	  (volwassenen,	  max	  6	  deelnemers).	  Van	  
beginner	  tot	  gevorderde. 
12:00-‐13:30	  uur 
14:00-‐15:30	  uur	  Kunstenaar	  Bryan	  Rietman	  geeft	  een	  workshop	  
landschappen	  schilderen	  in	  de	  stijl	  het	  sublieme,	  gevaar,	  schoonheid	  en	  
nietigheid.	  Inschrijven	  kan	  op	  de	  dag	  zelf	  bij	  de	  entreebalie.	  
 
Atelier	  2	  	  
Inloopworkshop	  voor	  alle	  leeftijden	  “Ik	  zie,	  ik	  zie	  wat	  jij….”	  door	  Liezette	  
Gerrits	  
14:00-‐16:00	  uur 
Wanneer	  ’s	  avonds	  de	  lichten	  uit	  gaan	  in	  het	  museum	  komen	  de	  dieren	  in	  
de	  kunstwerken	  tot	  leven.	  Nieuwsgierig	  nemen	  ze	  een	  kijkje	  in	  de	  nieuwe	  
tentoonstellingen.	  
Van	  kosteloos	  materiaal	  bouwen	  we	  zelf	  verzonnen	  of	  bestaande	  dieren	  
en	  hangen	  ze	  achter	  een	  groot	  laken.	  Zo	  ontstaan	  er	  schaduwen	  van	  
dieren	  in	  het	  zelf	  gemaakte	  landschap.	  
	  	  
Zaal	  11	  
Workshop	  Schminken	  (vanaf	  7	  jaar)	  
13:00-‐14:00	  uur.	  
Leer	  schminken	  en	  tover	  jezelf	  om	  in	  een	  dier	  door	  Gerdie	  Schiphorst.	  
Workshop	  dieren	  schminken	  voor	  kinderen	  vanaf	  7	  jaar.	  Neem	  je	  broertje,	  
zusje,	  papa	  of	  mama	  mee	  en	  leer	  schminken.	  Je	  kunt	  bijvoorbeeld	  je	  zusje	  
omtoveren	  in	  een	  deel	  van	  een	  dier,	  maar	  ook	  in	  een	  heel	  fantastisch	  dier.	  
	  	  
Zaal	  11	  
Laat	  jezelf	  omtoveren	  tot	  een	  dier	  met	  schmink	  door	  Gerdie	  Shiphorst.	  
(alle	  leeftijden)	  
14:15-‐14:15.	  
	   
Museumcafé. 
Muzikale	  omlijsting	  door	  studenten	  en	  teamleden	  van	  ArtEZ	  van	  de	  
opleidingen	  MediaMusic	  en	  de	  Popacademie. 



	  Gobelinzaal	  Lezingenprogramma 
(12:00-‐12:30	  Concert) 
12:30-‐13:15	  Lezing	  verzorgd	  door	  The	  Overkill 
13:30-‐13:45	  Lezing	  door	  Rob	  van	  der	  Zalm	  (UvA/Capaciteitsgroep	  
theaterwetenschappen)	  over	  Ovidius 
14:00-‐14:45	  Lezing	  verzorgd	  door	  The	  Overkill 
15:00-‐15:15	  Lezing	  door	  Trudi	  van	  Zadelhoff	  (Van	  Zadelhoff	  kunst-‐	  en	  
cultuurprojecten)	  over	  hedendaagse	  kunst	  en	  Metamorphose. 
  
Opening	  van	  de	  tentoonstelling	  	  16:00	  uur	  	  Wethouder	  Jeroen	  
Hatenboer	  opent	  de	  tentoonstellingen	  met	  een	  korte	  persoonlijke	  
speech.	  


