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Fact sheet Activiteiten bij nieuwe afdeling
‘Archeologie van Nederland’
Bij de nieuwe afdeling ‘Archeologie van Nederland’ in het Rijksmuseum van Oudheden worden diverse
activiteiten georganiseerd. Het actuele programma is te vinden op www.rmo.nl
EXTRA TENTOONSTELLING: ‘Feit en fictie over de gouden Peelhelm’
Een klein deel van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’ is bedoeld voor tijdelijke exposities over
Nederlandse archeologie. De eerste tentoonstelling gaat over de vergulde Romeinse ‘Peelhelm’ die 100
jaar geleden is gevonden. Wat is waar van de verhalen en legendes over de beroemde Romeinse
ruiterhelm die 100 jaar geleden werd gevonden in het moeras van de Brabantse Peel?
Data: 14 januari 2011 t/m september 2012
FAMILIERONDLEIDINGEN
Data: elke zondag om 14.00 uur, tot en met 1 juni 2011.
Kosten: gratis bij bezoek aan het museum. Ook te boeken voor groepen (v.a. € 75 p/u, excl. toegang
museum, max. 25 pers.)
MUSEUMWANDELINGEN
Een wandeling over de afdeling met conservator Luc Amkreutz (Nederland Prehistorie) of Annemarieke
Willemsen (Nederland Middeleeuwen).
Data: zondag 30 januari (Luc Amkreutz); 27 februari en 25 september 2011 (Annemarieke Willemsen)
Tijdstip: 14.00 uur
Kosten: Gratis bij bezoek aan het museum.
KINDER-SPEURBOEKJE (8-12 jaar)
Samen met speurhond Luuk op zoek naar zestien bijzondere Nederlandse archeologische voorwerpen
en hun verhalen. Met opdrachten, rebussen, woordzoekers en stickers.
Kosten: € 2,95 (bij de kassa van het museum)
ZOMER-KINDEREVENEMENT: ‘Archeoloog-in-één-dag!’ (6-12 jaar)
De leukste dag van de zomervakantie! Kinderen kunnen in het museum speuren en opgraven in het
zand, meten, tekenen en restaureren om een ‘archeologendiploma’ te verdienen.
Data: 2 juli t/m 4 september 2011(hele dag)
Kosten: gratis bij bezoek aan het museum.
SCHOOLBEZOEK
Museumlessen en rondleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs over de geschiedenis van
Nederland. Het is mogelijk de nadruk te leggen op de prehistorie of Middeleeuwen.
Meer informatie en online reserveren: www.rmo.nl/onderwijs
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Pr, Marketing en communicatie, Selkit Verberk en Gabrielle van der Voort, telefoon 071-5 163 164 of
communicatie@rmo.nl.
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