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‘Griekse’ kerstvakantie in Rijksmuseum van
Oudheden
Verhalenverteller, knutseltafels en rondleidingen voor kinderen
Tijdens de kerstvakantie (zaterdag 18 december t/m zondag 2 januari ’11) zijn er in het
Rijksmuseum van Oudheden volop ‘Griekse’ activiteiten. Als feestelijk afscheid van de
kindertentoonstelling ‘MegaGrieken’ (nog tot 2 januari te zien) zijn er gratis rondleidingen,
een schrijfwedstrijd, knutseltafels en een verhalenverteller. Alle activiteiten staan in het
teken van de mythen en goden uit het oude Griekenland. Het museum is gratis voor
kinderen tot en met twaalf jaar. Tijdens de vakantie is het museum open van 10 tot 17 uur,
ook op maandag, en gesloten op 25 december en 1 januari.
Bij de knutseltafels in de Tempelzaal kunnen kinderen tijdens de kerstvakantie een Griekse lauwerkrans
of een theatermasker maken, puzzelen, kleuren of meedoen met een verhalenwedstrijd. Wie het leukste
en meest originele einde verzint voor de Griekse mythe van Daidalos en zijn zoon Ikaros, maakt kans op
het nieuwste boek van Simone Kramer, ‘De Griekse Tragedies’. Op dinsdag, woensdag en donderdag is
verhalenverteller ‘Roje-Wolf’ in het museum. Tussen 12 en 16 uur vertelt hij spannende en grappige oudGriekse sprookjes en mythen. Verder kennis maken met oude Grieken kan tijdens een familierondleiding
op zondagmiddag (14 uur), met een speurroute in de tentoonstelling ‘MegaGrieken’ of de audiotour die
is ingesproken door Sipke Jan Bousema (bekend van het Juniorsongfestival en de Museumbende). De
audiotour is gratis te downloaden op de website www.rmo.nl/sipkejan. Iedereen zonder eigen
mp3‐speler kan een iPod huren (2 euro, bij de Museumshop). Vaders, moeders, opa’s en oma’s kunnen in
de vakantie uiteraard ook in het museum terecht. Voor hen is er de tentoonstelling ‘Egyptische Magie’,
met gratis (familie-)rondleidingen op zondag (11 en 13 uur).
In het museum maar ook thuis valt er nog meer te ontdekken over de goden en verhalen van de Grieken
met de online game ‘MegaMythen’. De opdracht is het vuur op de top van de heilige berg Olympus te
pakken te krijgen, waarbij goden, godinnen en mythische wezens de spelers helpen, maar soms ook
tegenwerken.
Noot voor de redactie: Beeldmateriaal kunt u downloaden van www.rmo.nl/pers, wachtwoord
‘journalist’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selkit Verberk en Gabriëlle van der
Voort, sectie PR, Marketing en Communicatie van het Rijksmuseum van Oudheden, telefoon 071‐5 163
164, communicatie@rmo.nl
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