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Feestelijke kerstvakantie in het Rijksmuseum van Oudheden
Tijdens de kerstvakantie (19 december ’09 t/m 3 januari ’10) organiseert het Rijksmuseum van
Oudheden tal van activiteiten voor kinderen. Nieuw zijn de ‘Egyptische’ kleuterspeurtocht en de
mp3‐audiotour over de oude Grieken, ingesproken door Sipke Jan Bousema. Bij de nieuwe
tentoonstelling ‘Terracotta’ zijn er knutseltafels, kinderrondleidingen en tekenlessen.
Met de nieuwe audiotour kunnen kinderen samen met Sipke Jan Bousema (bekend van het
Juniorsongfestival en de Museumbende) de eeuwenoude wereld van de Griekse goden en helden
verkennen. De audiotour is gratis te downloaden op de website www.rmo.nl/sipkejan. Iedereen zonder
eigen mp3‐speler kan een iPod huren bij de museumwinkel (2 euro).
Voor de allerjongste museumbezoekers heeft het museum het nieuwe speur‐ en doeboekje ‘Vind de
schatten van de oude Egyptenaren’. Met speurkaarten, stickers en puzzels kunnen kleuters (4‐6 jaar) op
zoek naar de mummies, hiërogliefen en godenbeelden op de Egyptische afdeling van het museum. Het
boekje, inclusief acht ansichtkaarten, is te koop bij de kassa van het museum (2,95 euro).
Bij de knutseltafels in de Tempelzaal van het museum kunnen kinderen tijdens de kerstvakantie dagelijks
kleien en schilderen, met de eeuwenoude beeldjes uit de tentoonstelling ‘Terracotta’ als voorbeeld.
Daarnaast zijn er elke dag om 11 uur kinderrondleidingen door een museumgids. Die vertelt verhalen
over het gebruik van de vele beeldjes in de oudheid, en laat de kinderen de mooiste en grappigste
voorwerpen zien. Tenslotte zijn er in de tentoonstelling op zondag‐ en woensdagmiddag tekenlessen.
Het museum is tijdens de kerstvakantie ook op maandag geopend en gratis voor kinderen tot en met
twaalf jaar. Op eerste kerstdag (25 december 2009) en nieuwjaarsdag (1 januari 2010) is het museum
gesloten.
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