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Nieuwe kindertentoonstelling in Rijksmuseum van Oudheden
vanaf voorjaarsvakantie
Kids maken eigen krant in ‘Nieuws uit het Midden-Oosten’
Het Rijksmuseum van Oudheden presenteert vanaf 17 februari de nieuwe kindertentoonstelling ‘Nieuws uit
het Midden-Oosten’. Deze avontuurlijke ontdekkingstocht speelt zich af op o.a. een archeologische opgraving,
in een drukbezocht theehuis en op een school in het Midden-Oosten. Al kijkend, speurend en spelend maken
de kinderen kennis met de boeiende geschiedenis en archeologische rijkdom van deze regio. Die geven een
heel ander beeld van het Midden-Oosten dan de actuele nieuwsberichten over onrust en oorlog die te zien
zijn op TV, op internet of in de krant. De kinderen sluiten de tentoonstelling af door als een echte
verslaggever een eigen krant te maken over het Midden-Oosten, zoals ze dat in de tentoonstelling hebben
leren kennen. ‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ is gratis voor kinderen tot en met 12 jaar.
‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ is een tentoonstelling waar kinderen (8-12 jaar) zelf aan de slag gaan. In een
decor van levensgrote foto’s van landschappen, gebouwen en straten uit het Midden-Oosten, wandelen ze over
een markt in Turkije en belanden ze op een opgraving in Egypte. Ze nemen een kijkje in een moskee in
Afghanistan en een klaslokaal in Israel en Palestina. De kinderen bestuderen duizenden jaren oude voorwerpen
zoals een kleitablet uit Irak, mét envelop, en het beeldje van een oud-Egyptische schrijver. Filmpjes, spelletjes
en opdrachten in het gratis speurboekje maken de kinderen verder bekend met het Midden-Oosten en de rijke
culturen die er duizenden jaren geleden leefden. Alle nieuwe indrukken en bevindingen kunnen ze tenslotte
gebruiken om een eigen krant te maken over het Midden Oosten. Elke maand is er een prijs voor het mooiste
nieuwsbericht, reisverslag, horoscoop of weerbericht. ‘Nieuws uit het Midden Oosten’ is te zien tot en met de
zomer van 2012.
Bij ‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ worden tal van activiteiten georganiseerd, o.a. tijdens de schoolvakanties.
Zo kunnen kinderen in de voorjaarsvakantie (19 t/m 27 februari ) kleitabletten met spijkerschrift knutselen, zich
laten schminken als oosterse prins of prinses en luisteren naar verhalen uit Duizend-en-één-Nacht (gratis bij
museumbezoek). Op zondag 3 april is er een speciaal kindercollege met de titel ‘Bestond er duizenden jaren
geleden al asfalt?’ (14.00-15.00 uur, vooraf reserveren). Dit is een proefles van de MuseumJeugdUniversiteit,
een collegereeks voor nieuwsgierige kinderen van 8 t/m 12 jaar. De Museumshop heeft voor kinderen een
assortiment in oosterse sferen met spellen, (strip)boeken en cadeautjes. Meer informatie over de activiteiten in
het museum staat op www.rmo.nl.
De tentoonstelling ‘Nieuws uit het Midden Oosten’ is mogelijk gemaakt met dank aan het Prins Claus Fonds, de
Mondriaan Stichting en de Nationale Unesco Commissie.
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Pr, Marketing en communicatie, Gabrielle van der Voort of Selkit Verberk, telefoon 071-5 163 164 of
communicatie@rmo.nl. Persfoto’s zijn beschikbaar via www.rmo.nl/pers, downloaden met wachtwoord
‘journalist’.
‘Nieuws uit het Midden-Oosten’ is te zien van 17 februari 2011 t/m zomer 2012.
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