Persbericht
17 augustus 2011

‘Dummie de mummie’-dag voor kinderen in Rijksmuseum
van Oudheden
Op zaterdag 3 september om 10.30 uur presenteert kinderboekenschrijfster Tosca Menten in het
Rijksmuseum van Oudheden haar nieuwe boek ‘Dummie de mummie en de sfinx van Shakaba’.
Speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar komt Tosca Menten vertellen over de nieuwe avonturen
van Dummie, de grappige vierduizend jaar oude mummie uit Egypte. Ook kunnen kinderen gratis
de nieuwe Dummie de mummie-speurroute in het museum doen. De toegang is gratis voor
kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden kan via www.rmo.nl/dummiedemummie.
Tosca Menten, de bedenkster van Dummie de mummie, lanceert de nieuwste avonturen van
Dummie in het Rijksmuseum van Oudheden tijdens een feestelijke dag. Tussen 10.30 en 11.00 uur
verzorgt ze een optreden met muziek voor de Egyptische tempel in de centrale hal van het museum.
Aansluitend is er mogelijkheid een handtekening te vragen.
Daarna kunnen kinderen op onderzoek over de afdeling ‘Egyptenaren’ met de nieuwe Dummie de
mummie-speurroute met opdrachten, puzzels, woordzoekers en een prijsvraag. Zo kunnen ze van
alles ontdekken over het oude Egypte, farao’s en mummies. Dummie neemt ze mee op avontuur
langs de mooiste en meest bijzondere museumstukken en geeft zelfs een mini-cursus hiërogliefen
lezen. De speurroute is alleen op 3 september gratis verkrijgbaar en daarna voor € 2,95 te koop bij de
kassa van het museum.
Vanaf 3 september kunnen jarige Dummie de mummie-fans een Egyptisch verjaardagspartijtje in het
museum doen. Tijdens dit Dummie de mummie-feestje speuren de jarige en zijn vriendjes over de
Egyptische afdeling van het museum, op zoek naar de gouden scarabee die Dummie daar verloren is.
Het partijtje duurt 2,5 uur en kost € 115 (max. 12 deelnemers). Reserveren kan via www.rmo.nl.
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