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‘Word een Viking in één dag!’
Zomerevenement voor kinderen in Rijksmuseum van
Oudheden
Een twaalf meter lang en twee ton zwaar Vikingschip staat de hele zomer (18 juni t/m 27
september) in het Rijksmuseum van Oudheden als het startpunt van een stoer Viking
evenement voor kinderen, waarmee ze in één dag een echte Viking kunnen worden.
‘Zeven Proeven’ zoals in het schip klauteren, ingewikkelde runentekens ontcijferen en
een Viking-outfit kiezen, moeten met succes afgelegd worden om het Vikingdiploma te
behalen.
Wie zijn die Vikingen, die uit Noorwegen en Denemarken komen? En waarom kwamen zij helemaal
naar de middeleeuwse handelsstad Dorestad in Nederland en de rest van Europa? Viking ‘Magnus de
Sterke’ nodigt de kinderen uit in zijn schip en vertelt ze alles wat ze moeten weten en doen om zelf een
Viking te kunnen worden. Want een Viking word je niet zomaar, alleen wie slim en sterk genoeg is mag
zich een Viking noemen.
De kinderen onderzoeken de wereld van de Vikingen aan de hand van zeven parcoursonderdelen. In
het nagebouwde houten Vikingschip geeft Magnus de eerste instructies. In de verkleedhoek moet de
juiste Viking-garderobe bij elkaar gezocht worden. Bij de Skalden, de verhalenvertellers, kunnen de
kinderen luisteren naar mythen en sagen over de goden Thor, Odin en Loki. Vervolgens toetsen ze hun
kennis bij het ‘goden en mythen memoryspel’. Op de markt kunnen de kinderen hun rantsoenen inslaan
na de lange zeereis van Scandinavië naar Dorestad. Bij een les Runentekens-lezen kan iedereen zich een
stoere Vikingnaam aanmeten, zoals Harald Zwarttand of Erik de Rode. Als de kinderen alle Vikingwijsheden hebben opgedaan laat Magnus de Sterke ze zelf kiezen of de Vikingen de middeleeuwse
handelsstad Dorestad binnenvaren om vreedzaam handel te drijven of te plunderen zoals de echte
Vikingen in de Middeleeuwen meerdere malen hebben gedaan.
Het kinderevenement ‘Viking in één dag’ in het Rijksmuseum van Oudheden is voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar en wordt georganiseerd in het kader van de familietentoonstelling ‘Dorestad.
Wereldstad in de Middeleeuwen’. Op zondagmiddag zijn er voor het hele gezin rondleidingen over deze
tentoonstelling. Deelname aan het parcours en de rondleidingen is gratis bij een bezoek aan het
museum.
Het Rijksmuseum van Oudheden is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de zomervakantie (4 juli t/m 31 augustus) is het museum ook maandag geopend.
Noot voor de redactie:
Op woensdagochtend 17 juni wordt het Vikingparcours in het museum opgebouwd.
Op donderdagmiddag 18 juni (15.00-16.30 uur) wordt het schip feestelijk in gebruik genomen door
een veertigtal schoolkinderen.
Uw redactie en/of fotograaf is van harte welkom. Vanaf donderdagmiddag zijn persfoto’s van de kinderen in
het Vikingschip beschikbaar op 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.

‘Viking in één dag!’
18 juni t/m 27 september 2009
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden

