Museumeducatie en theatervoorstelling
voor voortgezet onderwijs
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‘oorlog, vrede en mensenrechten’
Speciaal samengesteld in het kader van de Nationale Herdenkingsdag
op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei 2018
Dit programma is te boeken door het sturen van een mail aan sbal@cultuurmenu.nl,
verder zijn alle ‘Cultuurmenu VO’ museumlessen te boeken via www.cultuurmenu.nl/
voortgezetonderwijs.

Wat houdt het aanbod in?
Rondleidingen/lessen in Museum de Gevangenpoort, Museon en Nationaal Archief met
aansluitend een theatervoorstelling door muziektheater Briza, voor klas 1, 2 en 3 van
vmbo tl en of havo/vwo, met gratis busvervoer.
Museum de Gevangenpoort ‘Vrede door recht: een actuele geschiedenis’, voor klas 1
Museon ‘De Atlantikwall in Den Haag’, voor klas 2
Nationaal Archief ‘Keuzes in tijden van oorlog’, voor klas 3

Muziektheater Briza
De voorstelling ‘WO II en mijn familie’
Alhoewel de tweede wereldoorlog een zwaar onderwerp is brengt muziektheater Briza
deze periode in beeld op een toegankelijke, muzikale en zelfs humoristische wijze. De
theatermakers van Briza vertellen oorlogsverhalen over eigen familie. De leerlingen zien
dat het een moeilijke tijd was, allerlei aspecten uit de tweede wereldoorlog komen aan bod,
maar ze zien ook dat het leven doorging en er zelfs muziek werd gemaakt. Briza brengt de
voorstelling in een decor van een cabaret café uit de 50 er jaren. Het blijft belangrijk leerlingen te laten zien hoeveel leed oorlog teweeg brengt en hen te laten inzien dat het zover
nooit meer moet komen! Kijk voor meer informatie over de voorstelling op www.briza.nl

Hoe boekt u en welke data zijn beschikbaar?
U boekt tegelijk voor klas 1, 2 en 3.
Dit zijn de mogelijkheden, zie ook het schema hieronder:
Ma 16 april alle klassen zijn om 9.15 uur in het museum en om 11.15 uur in het theater;
Ma 16 april alle klassen zijn om 13.30 uur in het museum en om 15.15 uur in het theater;
Do 19 april alle klassen zijn om 9.15 uur in het museum en om 11.15 uur in het theater;
Do 19 april alle klassen zijn om 13.30 uur in het museum en om 15.15 uur in het theater;
In totaal zijn er dus 4 boekingen mogelijk, vol is vol!
Aanmelden van de klassen gaat door het versturen van een mail aan sbal@cultuurmenu.nl.
Dit kan t/m 31 december 2017. Geef aan: welke datum u kiest en of u in de ochtend of de
middag wilt komen, naam en adres van de school, welke groepen er komen, namen van de
leerkrachten en begeleiders, (2 per klas) om welk niveau het gaat (vmbo tl of havo/vwo) en
of er busvervoer gewenst is. Wilt u liever bellen? Bel naar 070-3381458, treft u een voicemail aan? Wij bellen of mailen terug, ook als het is volgeboekt.

16 april

16 april

19 april

19 april

Gevangenpoort

klas 1

9.15 uur 13.30 uur 9.15 uur 13.30 uur

Museon

klas 2

9.15 uur 13.30 uur 9.15 uur 13.30 uur

Nationaal Archief klas 3

9.15 uur 13.30 uur 9.15 uur 13.30 uur

Zeeheldentheater klas 1-2-3 11.15 uur 15.15 uur 11.15 uur 15.15 uur

Kosten van de les € 10,75 per leerling
Tijdsduur van de rondleiding/les 75 minuten
Tijdsduur van de voorstelling 60 minuten
Gratis busvervoer
Kunnen de leerlingen niet met de fiets komen, u kunt
de bus er bij boeken. De leerlingen worden ca. een
half uur van te voren opgehaald van school, naar het
museum gebracht, gaan vervolgens naar het theater
en weer terug naar school.

Cultuurmenu VO
De museumrondleidingen/lessen komen uit het
Cultuurmenu VO project, dit is een nieuw Haagse
museumproject met menu’s. Voor alle programma’s
zie www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs.
Extra data zijn beschikbaar, boeken is weer mogelijk.
We hopen uw leerlingen te mogen ontvangen in dit
unieke samenwerkingsproject tussen de Stichting
Gezamenlijke Projecten Haagse Musea en het
Zeeheldentheater.
Sandra Bal
Hoofd Projectenbureau Haagse Musea
Jan Erik Noske
Directeur Zeeheldentheater Den Haag

