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Kerstvakantie in Rijksmuseum van Oudheden
Knutselen en buikdansen voor kinderen, Etrusken en mozaïeken voor
volwassenen
Tijdens de kerstvakantie (zaterdag 24 december 2011 t/m zondag 8 januari 2012) is er in het
Rijksmuseum van Oudheden van alles te doen voor jong en oud. Naast de tentoonstellingen ‘Nieuws
uit het Midden Oosten’ en ‘Etrusken. Vrouwen van Aanzien–Mannen met Macht’ zijn er
buikdansworkshops en knutseltafels in de Tempelzaal. Tussen Kerst en Oudjaar maakt kunsthistorica
Diklah Zohar in het museum een replica van een Romeins mozaïek. Meer informatie staat op
www.rmo.nl
Tijdens de vakantie kunnen kinderen in de Tempelzaal van het museum elk dag een kerstlichtje,
kerstversiering of een placemat knutselen. Op dinsdag en donderdagmiddag zijn er om 14.00 uur
kinderworkshops oosters buikdansen, onder begeleiding van een professionele dansdocente. De
workshops worden afgesloten met een opvoering voor de ouders. Aanmelden om te knutselen en
buikdansen kan bij de kassa van het museum. In de kindertentoonstelling ‘Nieuws uit het MiddenOosten’ gaan kinderen als verslaggever op pad door de landen van het Midden-Oosten, om uiteindelijk
zelf een verslag te maken in een krant. Verder valt er in het museum met audiotours en speurroutes van
alles te ontedekken over de oude Egyptenaren en Grieken.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s kunnen in de vakantie uiteraard ook in het museum terecht,
bijvoorbeeld in de tentoonstelling ‘Etrusken. Vrouwen van aanzien- Mannen met macht’. Op de
Romeinse afdeling werkt kunsthistorica Diklah Zohar, gespecialiseerd in Romeinse mozaïeken, aan een
replica van een Romeins mozaïek. In zes dagen (26-31 december) probeert Diklah het originele mozaïek
met de voorstelling van een gladiator, met duizenden gekleurde stukjes tegel na te maken. Bezoekers
kunnen Diklah aan het werk zien tussen 10.30 en 16.30 uur. Ze vertelt van alles over de mozaïekkunst in
de Oudheid en beantwoordt vragen van publiek.
Tijdens de kerstvakantie is het museum open van 10-17 uur, ook op maandag. Het museum is gesloten
op 25 december en 1 januari. Voor kinderen tot en met twaalf jaar is de toegang gratis. In verband met
de tentoonstelling ‘Etrusken. Vrouwen van Aanzien-Mannen met Macht’ vraagt het museum voor
volwassenen een toeslag van 3 euro.
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