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Herfstvakantie in Rijksmuseum van Oudheden
Feestelijke laatste weken van tentoonstelling ‘Dorestad. Wereldstad
in de middeleeuwen’
Het Rijksmuseum van Oudheden krijgt tijdens de herfstvakantie (17 oktober t/m 1
november 2009) een feestelijk middeleeuws tintje, ter afscheid van de succesvolle
familie-tentoonstelling ‘Dorestad. Wereldstad in de middeleeuwen’. Die sluit na de
vakantie de deuren sluit voor publiek. Er lopen ‘echte’ Doresteders rond, er zijn
knutseltafels, speurtochten en films, en op zondagmiddag zijn er rondleidingen voor het
hele gezin. Het museum is tijdens de vakantie ook op maandag open en nog tot het eind
van het jaar gratis voor kinderen tot en met 12 jaar.
Op de woensdagen en zondagen in de herfstvakantie wordt de middeleeuwse stad Dorestad in het
Rijksmuseum van Oudheden weer voor eventjes bewoond. ‘Doresteders’ vertellen bezoekers van
alles over hun leven in deze rijke handelsplaats in het jaar 825. Bijvoorbeeld welk beroep ze hadden, in
welk huis ze woonden, welke spelletjes de kinderen speelden en hoe en wat ze aten. Een gratis boekje
met extra vragen en opdrachten voor kinderen is verkrijgbaar bij de kassa.
In de Tempelzaal van het museum kunnen kinderen alle dagen van de vakantie creatief aan de slag. De
knutselactiviteiten staan in het teken van het thema van de ‘Week van de Geschiedenis’: 'Oorlog en
vrede'. Wie voor ‘vrede’ kiest, maakt een vriendschapsbandje, en wie voor ‘oorlog’ kiest, kan een
middeleeuws zwaard knippen en plakken.
Noot voor de redactie:
Beeldmateriaal kunt downloaden van www.rmo.nl/pers, wachtwoord ‘journalist’.‘
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Selkit Verberk of Gabriëlle van der Voort, sectie
PR, Marketing en Communicatie van het Rijksmuseum van Oudheden, telefoon 071-5 163 164.
De Doresteders in het museum zijn van de groep 'Dorestad-825'. Dit is een deelgenootschap van het
'Middeleeuws Genootschap Die Landen van Herwaerts Over'. Ze beelden een uitgebreid huishouden
van handelaren en handwerkslieden uit in Dorestad in het jaar 825. Zie hun website voor meer
informatie.
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