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‘Waarom wisselt mijn gebit?’
Nieuwe reeks MuseumJeugdUniversiteit voor nieuwsgierige kinderen
In februari 2011 gaat de succesvolle MuseumJeugdUniversiteit in acht Leidse en Rotterdamse musea van
start met een nieuwe kindercollege-reeks. De colleges worden gehouden op zondag of woensdag en gaan
over spannende, grappige en opmerkelijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan de museumcollecties. In
Leiden worden de kinderlezingen georganiseerd door Naturalis, Museum Volkenkunde, Museum
Boerhaave, Hortus Botanicus, het Rijksmuseum van Oudheden en Stedelijk Museum De
Lakenhal/Regionaal Archief Leiden. In Rotterdam kunnen kinderen terecht in het Maritiem Museum en
het Natuurhistorisch Museum. Inschrijven kan via www.museumjeugduniversiteit.nl.
‘Hoe stapt een paleontoloog in een dinospoor?‘, ‘Hoe groot was Alexander de Grote?’, ‘Leefden er monsters
in Japan?’of ‘Zijn engelen en duivels jongens of meisjes?’. De antwoorden op vragen als deze worden geven
tijdens de nieuwe reeks kinderlezingen van de MuseumJeugdUniversiteit. De musea willen nieuwsgierige
kinderen van 8 tot 12 jaar zo op een laagdrempelige, maar niet minder serieuze manier kennis laten maken
met museumcollecties en de verhalen die ze als wetenschappelijk instituut kunnen vertellen. Alle sprekers
zijn wetenschappelijk medewerkers van de musea of gerenommeerde wetenschappers van de grote
landelijke universiteiten. Ze vertellen de kinderen wat ze altijd al wilden weten over o.a. de natuur,
geschiedenis, kunst en wetenschap. Bij de colleges kunnen kinderen naar hartenlust vragen stellen en soms
zelfs echte museumstukken aanraken.
Voor een reeks van vier lezingen kost een collegekaart 20 euro, voor een reeks van vijf lezingen 25 euro. Die
prijs is inclusief diploma en museumentree op de dag van het college. Het programma van de in totaal acht
deelnemende musea staat op www.museumjeugduniversiteit.nl. Aanmelden is noodzakelijk, in elk museum
is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De MuseumJeugdUniversiteit is in 2009 geïnitieerd door het Rijksmuseum van Oudheden in samenwerking
met de Universiteit Leiden en wordt mede mogelijk gemaakt door Shell Nederland.
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rijksmuseum van
Oudheden: afdeling PR en Communicatie, telefoon 071-5 163 164 of communicatie@rmo.nl. Uiteraard kunt
u voor informatie over de afzonderlijke collegereeksen contact opnemen met de andere organiserende
musea:
LEIDEN
Naturalis, Darwinweg 2, Leiden, www.naturalis.nl, Susanne van Straaten, 071-5 68 75 29,
straaten@naturalis.nl
Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden, www.museumboerhaave.nl, Vera Bartels, 071-5
66 27 12, verabartels@museumboerhaave.nl
Museum Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden, www.volkenkunde.nl, afdeling PR, 071-5 16 88 00,
pr@volkenkunde.nl
Hortus Botanicus, Rapenburg 73, Leiden, www.hortusleiden.nl, afdeling PR & Communicatie, Saskia JacobsBeukers, 071-5 27 52 31, jacobs@hortus.leidenuniv.nl
Stedelijk Museum De Lakenhal i.s.m. Regionaal Archief Leiden, Oude Singel 28, Leiden, www.lakenhal.nl,
Lydia Vermond, afdeling Presentatie & Publiekstaken, 071-5 165 360, l.vermond@lakenhal.nl
ROTTERDAM
Maritiem Museum Rotterdam, Leuvehaven 1, Rotterdam, www.maritiemmuseum.nl, Judith Freijser, 0104029242, voorlichting@maritiemmuseum.nl

Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Westzeedijk 345, Rotterdam, www.nmr.nl, Liset Stoffers, 010-436
42 22, stoffers@nmr.nl
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, Leiden
www.rmo.nl
info@rmo.nl
071-5 163 163

