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AGENDA OKTOBER 2008
activiteiten in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
4 - 5 oktober 2008 - Dierenmummie-dag: gratis toegang met knuffel
Tijdens het weekend van Werelddierendag staat het museum in het teken van Egyptische
dierenmummies. Kinderen die op 4 en 5 oktober 2008 hun favoriete knuffeldier meenemen naar het
Rijksmuseum van Oudheden hebben op deze dagen gratis toegang. Tijdens Werelddierendag draait in
het museum alles om dierenmummies. Meegebrachte knuffels kunnen naar Egyptische voorbeeld
worden ‘gemummificeerd' met meters verband en geknutselde amuletten. Ook is er de
tentoonstelling ‘’Dierenmummies’’ en zijn er spannende speurtochten, films over het oude Egypte en
kinderrondleidingen op zondag.
- Leeftijd: vanaf 6 jaar
- Kosten knutselen: gratis bij bezoek aan museum
Dinsdag 14 oktober - Avondlezing 'Grand tour’: kunstreizen naar Italië in de 18de en
19de eeuw
Door drs. Robert Schreuder, antiquair te Amsterdam.
In navolging van de talloze kunstenaars die zich naar Italië begaven om de antieke meesterwerken te
leren kennen, gingen in de achttiende en negentiende eeuw ook jongelieden van goeden huize naar
Italië. Deze ‘grand tour' leidde de reizigers naar de centra van de Italiaanse kunst: Venetië, Florence,
Rome en Napels. De souvenirs die zij meebrachten - antieke vazen, afgietsels van beroemde beelden,
schilderijen en schaalmodellen van antieke architectuur - werden thuis trots opgesteld. Zij lieten zien
hoe erudiet de eigenaar zich voelde. In het kader van de reeks lezingen op dinsdag van
vriendenvereniging RoMeO.
- Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
- Kosten: 5,00 euro ; RoMeO-leden gratis
Zondag 26 oktober – Museumwandeling Archeologie van Nederland, van Trijntje tot
Karel de Vijfde
Door dr. Annemarieke Willemsen, conservator collectie Nederland Middeleeuwen van het
Rijksmuseum van Oudheden.
Op de tweede etage van het museum is de archeologische canon van Nederland te zien, van de oudste
voorwerpen ooit hier gevonden tot en met het einde van de Middeleeuwen. Annemarieke Willemsen
voert geïnteresseerden door die oudste geschiedenis van ons land aan de hand van personen zoals de
oudste vrouw van Nederland, de vorsten die begraven zijn in Oss en Rijnsburg, de Romeinse dame
van Simpelveld, de reus van Dorestad en de machtssymbolen van keizer Karel de Vijfde.
- Aanvang: 14.00 uur (verzamelen in Tempelzaal)
- Kosten: gratis bij bezoek aan het museum
Elke zondag – ‘Dierenmummies’-kinderrondleiding
Een gids onthult alle geheimen van de Egyptische dierenmummies tijdens deze speciale rondleiding
voor kids over de gelijknamige tentoonstelling. Hoe en waarom mummificeerden de Egyptenaren hun
dieren en welke dieren zitten er in al die pakketjes verstopt?
- Leeftijd: 8-12 jaar
- Aanvang: 13:00 en 14:00 uur (verzamelen in Tempelzaal)
- Kosten: gratis bij bezoek aan het museum

Herfstvakantie - 11- 26 oktober 2008
De herfstvakantie in het museum heeft het thema ‘Egypte’. De vakantie biedt de laatste kans om met
Nienke of Fabian van de tv-serie ‘Het Huis Anubis’ de Egyptische afdeling van het museum te
ontdekken. De gratis MP-3 file van hun spannende tocht is te downloaden via www.rmo.nl. Het
museum verhuurt ook Ipods. In de Tempelzaal van het museum kunnen kinderen naar hartenlust
‘Egyptisch’ knutselen, hiërogliefen schrijven, piramide-puzzels maken of een sfinx van Lego bouwen.
- Leeftijd: vanaf 8 jaar
- Kosten verhuur Ipods: 2 euro (exclusief borg)
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: sectie pr en communicatie, Selkit Verberk of Gabrielle van der Voort,
071-5 163 164 of communicatie@rmo.nl.
U kunt beeldmateriaal downloaden via www.rmo.nl/pers, wachtwoord journalist
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Openingstijden:
dinsdag- zondag
tijdens schoolvakanties ook op maandag

10-17 uur
10-17 uur.

