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MUSEUM VILLA MONDRIAAN
Piet Mondriaan
Piet Mondriaan (1872-1944) is één van de belangrijkste vernieuwers van de moderne schilderkunst.
Hij verwierf wereldfaam in Parijs en New York, maar begon zijn schilderscarrière in Winterswijk. Van
zijn achtste tot zijn twintigste jaar woonde Piet Mondriaan met zijn ouders, broers en zus in een villa
aan de Zonnebrink. Hier ontdekte hij zijn passie voor schilderen en tekenen en zette hij zijn eerste
stappen op het kunstenaarspad. Hier, in Villa Mondriaan, is het allemaal begonnen.

De Villa
Sinds 2013 is Mondriaan terug in de plaats waar hij opgroeide. Museum Villa Mondriaan werd
gevestigd in de villa en de naastgelegen panden aan de Zonnebrink. In de villa wordt het
levensverhaal van Piet verteld aan de hand van hedendaagse middelen zoals film en audiotour, dit
biedt een totaalbeleving. In de twee nieuwgebouwde tentoonstellingsruimtes wordt het vroege werk
van Mondriaan tentoongesteld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking
met het Kunstmuseum Den Haag. Het getoonde vroege oeuvre bestaat uit portretten, landschappen
en boerderijen en laat zien hoe Mondriaan begint als ambachtelijk en conventioneel schilder en zich
geleidelijk ontwikkelt tot een kunstenaar die experimenteert met kleur en vorm. In het voormalige
woonhuis van de familie Mondriaan is aandacht voor de drie leermeesters die Piet Mondriaan in zijn
Winterswijkse periode hebben beïnvloed: vader Pieter Cornelis Mondriaan Sr, oom Frits Mondriaan
en de Doetinchemse schilder Jan Braet von Überfelt. Met behulp van videopresentaties wordt inzicht
gegeven in het gezinsleven van de Mondriaans en het verdere verloop van Piets carrière.

Tentoonstellingen
Naast de vaste opstelling biedt het museum ook ieder half jaar een verrassende wisselende
tentoonstelling. Hierin wordt het vroege werk van Mondriaan in verband gebracht met andere
kunstenaars, kunststijlen of -disciplines. Jong of opmerkelijk talent staat daarbij centraal. In het huis
waar één van de grootste vernieuwers van de moderne kunstgeschiedenis opgroeide, krijgt nu het
nieuwe talent van deze tijd een podium.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Openingstijden
5 november 2019 t/m 7 maart 2020
Vrijdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur
7 maart 2020 t/m begin november 2020
Dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Uitzondering
Voor educatie activiteiten is het mogelijk om buiten openingstijden het museum te
bezoeken.
Entreeprijzen
Reguliere entreeprijzen
Jeugd tot 18 jaar
Volwassenen
Groepen vanaf 10 personen
Museumkaart

Gratis
€12,€9,- p.p.
Gratis

Educatie entreeprijzen
Educatie activiteit leerling
Begeleiders

Vanaf €2,Gratis

inclusief audiotour
inclusief audiotour

Contact
educatie@villamondriaan.nl
0543 51 54 00
Villa Mondriaan
Zonnebrink 4
7101 NC Winterswijk
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GOED OM TE WETEN
Komt u met de klas naar Museum Villa Mondriaan? Dan zijn de volgende dingen goed om te weten:
-

-

Als de leerlingen een opdracht van school meekrijgen, zijn alleen potlood en pen toegestaan
in het museum, geen stiften of verf.
De begeleidende leraar (minimaal één begeleider op 15 leerlingen) is te allen tijde
verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep.
Dit betekent dat er altijd een begeleider vanuit school bij de leerlingen aanwezig is.
Daarnaast is vanuit Museum Villa Mondriaan altijd een begeleider aanwezig.
Voorwerpen als grote (rug)tassen, jassen en paraplu’s mogen niet mee op zaal. Deze kunnen
worden achtergelaten in de kluisjes (€1,00, krijgt u na afloop weer terug).
Eten en drinken is alleen toegestaan in het café en de museumtuin. In overleg kan de klas
hun eigen eten opeten in het Villa Atelier.
In de museumzalen hoeft men niet stil te zijn, maar het is wel fijn wanneer men rekening
houdt met en respect heeft voor andere bezoekers.
Fotograferen mag, maar zonder flits

Daarnaast vinden wij het prettig wanneer u rekening houdt met de volgende punten:
- Bereid leerlingen voor op het programma en maak ze bekend met de huisregels in het
museum.
- Het is prettig als u de klas vooraf vast in twee groepen verdeelt.
- In Villa Atelier werken we met verfschorten, toch is het niet uit te sluiten dat leerlingen ‘vies’
worden.
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Piet Mondriaan, Vrouwen met kind voor boerderij, 1896-1896,
Collectie Kunstmuseum Den Haag
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AANBOD PRIMAIR ONDERWIJS
OP AVONTUUR IN MUSEUM VILLA MONDRIAAN
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Groep 1 - 4
Word een echte onderzoeker en ontdek alles over de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan en zijn schilderijen.

MONDRIAAN EXPERT TOUR
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Groep 5 – 8
Word een echte Mondriaan expert en ontdek alles over het werk van Piet Mondriaan. Na de tour weet je precies
hoe je naar een schilderij moet kijken en wat een echte Mondriaan is.

MONDRIAANWANDELING MET KNAPZAK
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Groep 3 - 8
Ontdek Piet Mondriaan buiten Museum Villa Mondriaan met een knapzak en een opdracht.

LESKIST
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Groep 7 & 8
Ga samen met een museumdocent op pad in het museum met een kist vol beelden, muziek en een dobbelsteen!
Door het uitvoeren van vier verschillende opdrachten leer je het werk van de beroemde kunstenaar Piet
Mondriaan en het museum kennen.

ZELFSTANDIG BEZOEK
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Liever op eigengelegenheid het museum bezoeken? Dat kan! Hierbij kan gebruik worden gemaakt van “VILLA
MONDRIAAN TOUR” of de “SPEURTOCHT”.

KUNST KOFFERTJE
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Groep 1 -8
Wij komen langs met een speciale kunstkoffer om alles over Piet Mondriaan en het museum te vertellen in de
klas!

MIJN MUSEUM
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Groep 1 - 8
Kunstenaars en conservatoren in de dop gezocht! Maak met de klas een eigen museum! Wij bereiden je voor en
leggen je alles uit over het museum en de bijbehorende taken.

WORKSHOPS

18

Groep 7 & 8
Leerlingen die graag de handen uit de mouwen steken? Kies dan voor één van de volgende workshops
“MODELLEER EEN MONDRIAAN”, “MAAK JE EIGEN VERF” en “PIET PINHOLE”.

PROGRAMMA OP MAAT

21

Op zoek naar iets speciaals? In overleg maken we samen een programma op maat voor uw klas.
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OP AVONTUUR IN MUSEUM VILLA MONDRIAAN
Vandaag gaan we op avontuur in Museum Villa Mondriaan! Word een echte onderzoeker en ontdek
alles over de beroemde kunstenaar Piet Mondriaan en zijn schilderijen.
We beginnen onze ontdekkingsreis in de glazen gang van Museum Villa Mondriaan. Hier hebben we
uitzicht op het voormalig woonhuis van de familie Mondriaan. Leerlingen krijgen een notitieboekje
en potlood, waarmee ze al hun ontdekkingen kunnen noteren, schetsen en verzamelen.
Vervolgens gaan we naar de museumzaal om alles te ontdekken over en in de schilderijen van
Mondriaan. Dit doen we met een tas vol wetenschappelijke attributen: vergrootglas, handschoenen,
speciale brillen, etc.
We observeren het werk en kijken naar kleuren en vormen. Maakt het uit waar we staan? Hoe we
kijken? Of we geluid bij het werk horen? Ziet iedereen wat jij ziet? Daarnaast gaan we voelen,
luisteren en ruiken. Al onze bevindingen schrijven we op in ons notitieboekje.
Na afloop zijn de leerlingen echte onderzoekers van Mondriaan geworden en ontvangen ze een
certificaat!

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 1 - 4
60 minuten
€ 2,- per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst
Daarnaast sluit het programma aan bij de volgende kerndoelen:
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren
tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven
en vragen van informatie, het uitbrengen van een verslag, het geven van
uitleg, het instrueren en bij het discussiëren
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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MONDRIAAN EXPERT TOUR
Hoera! Vandaag gaan we naar Museum Villa Mondriaan om te kijken naar het werk van de
wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan. Na deze tour ben je een echte Mondriaan Expert! Door
middel van drie spelletjes weet je precies hoe je naar een schilderij moet kijken en wat een echte
Mondriaan is.
We beginnen de Mondriaan Expert Tour in de glazen gang van Museum Villa Mondriaan met een
introductie over het museum en kunstenaar Piet Mondriaan.
Na de introductie gaan we naar het voormalig woonhuis van de familie Mondriaan. Piet Mondriaan
heeft hier zijn teken- en schildertalent ontwikkeld met behulp van zijn oom Frits en zijn vader. Zie jij
het verschil tussen de schilderijen?
Daarna vervolgen we de tour naar de museumzaal, die volhangt met vroege werken van Mondriaan.
Hier begint het echte werk! We gaan kijken naar kleuren, figuren, materialen, etc. om te ontdekken
wat typisch is voor het werk van Mondriaan. Hier spelen wij het spel “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”.
Wat heeft Mondriaan na deze periode gemaakt? Hoe heeft hij zich ontwikkeld? We kijken naar het
hele oeuvre van Mondriaan en testen daarna elkaars kennis met het “Uuuhvre” spel. Kun jij alle
schilderijen in de juiste volgorde leggen?
Om een echte Mondriaan expert te worden, moet je echte en neppe schilderijen van elkaar kunnen
onderscheiden. We passen onze pas geleerde kennis toe op verschillende schilderijen om te kunnen
ontdekken of het een echte Mondriaan is of toch een neppe. We spelen het spel “Echte neppers”.
Na afloop van de Mondriaan Expert Tour hebben de leerlingen zoveel geleerd over Piet Mondriaan
en zijn schilderijen, dat ze echte Mondriaan experts zijn geworden. Hier hoort natuurlijk een echt
certificaat bij!

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 4 - 8
60 minuten
€ 2,- per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst
De belangrijkste stijlkenmerken van Piet Mondriaan kunnen benoemen
De belangrijkste begrippen om een beeld te analyseren kunnen toepassen
Daarnaast sluit het programma aan bij de volgende kerndoelen:
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven
en vragen van informatie, het uitbrengen van een verslag, het geven van
uitleg, het instrueren en bij het discussiëren
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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MONDRIAANWANDELING MET KNAPZAK
Wil je graag de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan ontdekken buiten Museum Villa
Mondriaan? Dan kan! Doe de Mondriaanwandeling met knapzak!

De wandeling begint in Museum Villa Mondriaan. De leerlingen krijgen hier een boekje met
opdrachten en een Mondriaanknapzak vol verrassingen voor onderweg. De begeleider krijgt een
boekje met daarin de route en meer informatie over de verschillende stops.
Daarna gaan we op pad! We lopen door het centrum van Winterswijk en stoppen bij verschillende
bijzondere plekken. Bij elke stop wordt iets verteld over de plek en over Piet Mondriaan. Daarnaast
kunnen leerlingen bij elke stop een letter vinden! Al deze letters vormen uiteindelijk een woord dat
te maken heeft met Mondriaan.
Onderweg is er tijd om te stoppen en even bij te komen met behulp van de verantwoorde inhoud
van de knapzak.
Wanneer de leerlingen het juiste woord hebben gevonden en weer terug zijn in Museum Villa
Mondriaan, krijgen ze naast de inhoud van de zak een kleinigheidje mee.

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 3 – 8
60 minuten
€3,50 Boekje Mondriaan Wandeling Begeleider
€3,50 per leerling boekje Mondriaan Wandeling Kinderen + Knapzak
Centrum Winterswijk
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst
Daarnaast sluit het programma aan bij de volgende kerndoelen:
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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LESKIST
Ga samen met een museumdocent op pad in het museum met een kist vol beelden, muziek en een
dobbelsteen! Door het uitvoeren van vier verschillende opdrachten leer je het werk van de
beroemde kunstenaar Piet Mondriaan en het museum kennen.

We beginnen de rondleiding in de glazen gang van Museum Villa Mondriaan met een introductie
over het museum en kunstenaar Piet Mondriaan.
Na de introductie gaan we naar de museumzaal met vroege werken van Mondriaan. Elke leerling
krijgt hier een foto van een landschap in Winterswijk en/of omgeving. Bij welk schilderij past de foto?
Je kunt kijken naar kleuren, compositie, vormen, etc. Er is geen goed of fout.
Daarna gaan we in dezelfde museumzaal symbolen ontdekken in het bijzondere werk “Uw woord is
de waarheid”. Welke symbolen zien we en wat betekenen ze?
Om meer in te zoomen op de schilderijen gaan we dobbelen met een speciale dobbelsteen. Op deze
dobbelsteen staan namelijk kunstbegrippen. Hiermee gaan we gooien en de schilderijen bespreken.
Waarom horen we geen muziek in een museum? We gaan kijken wat voor invloed muziek heeft op
hoe we naar een schilderij kijken.

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 7 & 8
60 minuten
€2,per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst
De belangrijkste begrippen om een beeld te analyseren kunnen toepassen
Daarnaast sluit het programma aan bij de volgende kerndoelen:
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven
en vragen van informatie, het uitbrengen van een verslag, het geven van
uitleg, het instrueren en bij het discussiëren
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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ZELFSTANDIG BEZOEK
Liever op eigengelegenheid het museum bezoeken? Dat kan!
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van “VILLA MONDRIAAN TOUR” of de “SPEURTOCHT”.
Bij grote groepen graag boeken via educatie@villamondriaan.nl
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DE VILLA MONDRIAAN TOUR
Ga op zoek in het museum en vind alle antwoorden op de vragen over Piet Mondriaan! Aan de hand
van opdrachten en weetjes leren de leerlingen meer over Museum Villa Mondriaan en Piet
Mondriaan zelf.

Leerlingen kunnen zelfstandig op pad in het museum. Ze krijgen de “Villa Mondriaan Tour” mee,
waarbij ze antwoorden moeten vinden op allerlei vragen over Piet Mondriaan en het museum. Ze
kijken niet alleen naar werken van Mondriaan, maar gaan ook actief op zoek naar informatie in het
museum.
Op deze manier moeten de leerlingen alle werken goed bekijken en maken ze actief en spelenderwijs
kennis met het museum en de achtergrond van Piet Mondriaan.

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 6 – 8
15 - 30 minuten
€2,per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst
Daarnaast sluit het programma aan bij de volgende kerndoelen:
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed.

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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SPEURTOCHT
Ga op zoek in het museum en vind de juiste schilderijen bij de juiste detailfoto’s!

Leerlingen kunnen zelfstandig op pad in het museum. Ze krijgen een speurtocht mee, waarbij ze tien
detailfoto’s van kunstwerken terug moeten vinden in het museum. Als ze het juiste kunstwerk
hebben gevonden, schrijven ze de naam van de kunstenaar op onder de detailfoto.
Op deze manier moeten de leerlingen alle werken goed bekijken en komen ze spelenderwijs langs
alle kunstwerken in het museum.
De speurtocht bevat vroege werken van Piet Mondriaan, maar ook van de tijdelijke
tentoonstellingen.
Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 1 – 8
15 minuten
Gratis
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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KUNST KOFFERTJE
Wil je graag iets vertellen over Piet Mondriaan, De Stijl of het museum, maar je weet niet hoe? Te
weinig tijd of mankracht om zelf naar het museum te komen?
Geen probleem; wij komen graag alles over Piet Mondriaan en het museum vertellen in de klas!
Dit kan ter voorbereiding van het bezoek aan Museum Villa Mondriaan, ter vervanging van het
museumbezoek en/of aansluitend bij een (door de school georganiseerde) workshop.

De museumdocent komt langs met een speciale kunst koffer. In deze koffer zitten allemaal
schilderijen, kwasten, potloden en persoonlijke spullen van de beroemde kunstenaar Piet
Mondriaan. Leerlingen krijgen alles te horen en te zien over het leven van Mondriaan en zijn werk.
Van zijn eerste werken in Winterswijk tot zijn beroemde Boogie Woogie in New York.
Alles komt voorbij!
Aansluitend op de informatie kan er een workshop worden gegeven.

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 1 – 8
15 minuten (+ 45 workshop)
€15,- + eventuele reiskosten
Eventuele workshop vanaf €2,- per leerling
Op eigen school
Kennis maken met Piet Mondriaan en Museum Villa Mondriaan

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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MIJN MUSEUM
Kunstenaars en conservatoren in de dop gezocht! Maak met de klas een eigen museum! Wij
bereiden je voor en leggen je alles uit over het museum en de bijbehorende taken.

Voor een periode van ongeveer 6 weken bezoeken de leerlingen wekelijks Museum Villa Mondriaan
in het kader van het project “MIJN MUSEUM”. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leerlingen
opgeleid tot ware kunstenaars en conservatoren. Ze leren alles over het restaureren van schilderijen,
wat de juiste temperatuur in een museumzaal is, hoe bewakers bezoekers in de gaten houden, hoe je
spullen moet verkopen in een museumwinkel, hoe je een informatiebordje bij een werk moet maken,
enz. Ze leren dus alles over het museumleven.
Al deze kennis en creativiteit gaan de leerlingen inzetten bij het maken van een eigen museum op
school! Leerlingen maken kunstwerken voor het museum, ze richten het museum zelf in, ze openen
het museum feestelijk en met een speech, en natuurlijk gaan ze de bezoekers rondleiden door hun
eigen museum. Kortom, leerlingen worden echte kunstenaars en conservatoren in 6 weken!

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 1 – 8
6x in 6 weken
€17,50 per leerling
Museum Villa Mondriaan
Op eigen school
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst
Daarnaast sluit het programma aan bij de volgende kerndoelen:
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven
en vragen van informatie, het uitbrengen van een verslag, het geven van
uitleg, het instrueren en bij het discussiëren
54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
communiceren
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor
aspecten van cultureel erfgoed

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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WORKSHOPS
MODELLEER EEN MONDRIAAN
Geef je eigen draai aan een Mondriaan! Altijd al iets willen aanpassen op een schilderij, omdat je nog
iets mist, het lelijk vindt, of extra wil belichten? Dat mag nu!

Tijdens de workshop mogen de leerlingen helemaal hun eigen draai geven aan een (kopie van een)
schilderij van de vroege Mondriaan. Ze mogen deze bewerken met sjablonen, verf, potlood, papier,
etc. Na afloop krijgen ze hun eigen Mondriaan mee naar huis.

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 1 – 8
60 minuten
€2,per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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MAAK JE EIGEN VERF
Wist je dat verftubes nog maar sinds de 19e eeuw bestaan? Hoe heeft Rembrandt dan het schilderij
de

Nachtwacht en Vermeer het Melkmeisje kunnen maken? Dat gaan we ontdekken tijdens deze
workshop!
Leerlingen krijgen eerst een korte introductie over het maken van verf. Er zijn namelijk veel soorten
verf: olieverf, aquarelverf, ei tempera, acrylverf, enz. Hoewel elke soort op een andere manier wordt
gemaakt, bestaan ze allemaal uit minimaal twee basiselementen: pigment en een bindmiddel.
Na de introductie gaan de leerlingen zelf aan de slag! Ze gaan verschillende soorten verf maken en
natuurlijk met hun zelfgemaakte verf een eigen meesterwerk maken.

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 5 – 8
60 minuten
€5,per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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PIET PINHOLE
Vandaag de dag maken we overal foto’s van; van onszelf, vakanties, bijzondere gebeurtenissen,
familie, enz. Met onze mobiel hebben we binnen een paar seconden al tien foto’s gemaakt. Dit ging
vroeger wel anders. Hoe? Ontdek dit maakproces tijdens de workshop “PIET PINHOLE”!

De workshop begint met een korte introductie over fotografie. In de 19e eeuw kwam de fotografie op
en veel schilders maakten hier gebruik van. Zo ook Mondriaan. Waarschijnlijk heeft hij het schilderij
“Jantje” gemaakt met behulp van een paar foto’s van Jantje.
Na de introductie gaan de leerlingen zelf aan de slag! Ze gaan hun eigen camera, een Pinhole camera,
maken. Wanneer de camera klaar is, gaan de leerlingen onderzoeken hoe ze de mooiste en scherpste
foto kunnen krijgen. Hoe sterk is het licht? Hoe gevoelig is het fotopapier? Wat is de beste afstand
tussen de camera en het object? Hoe lang is de sluitertijd? Uiteindelijk gaan ze hun eigen selfie
maken! De foto’s zullen ontwikkeld worden in een donkere kamer, de doka.
Na afloop krijgt iedereen hun eigen selfie mee naar huis!

Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Groep 7 & 8
60 minuten
€7,50 per leerling
Museum Villa Mondriaan
Actief kennis maken met en plezier beleven aan kunst

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00

18

PROGRAMMA OP MAAT
Op zoek naar iets speciaals?
Wilt u met uw klas na een programma nog een workshop volgen?
Of twee programma’s combineren?
In overleg maken we samen een programma op maat voor uw klas.
Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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ONDERWIJSAVOND
Eén keer in het half jaar organiseert Museum Villa Mondriaan een onderwijsavond rondom de
nieuwe tentoonstellingen en de bijbehorende workshops.
Maak tijdens deze avond door middel van een rondleiding kennis met het vroege werk van Piet
Mondriaan, de nieuwe tentoonstellingen en ontdek wat het museum aan onderwijsprogramma’s te
bieden heeft.
Daarnaast gaan wij graag met je in gesprek over wat je belangrijk vindt voor leerlingen die het
museum bezoeken en/of over leuke ideeën.
Voor wie
Duur
Prijs
Waar
Doel

Docenten en belangstellenden
60 tot 120 minuten
Gratis
Museum Villa Mondriaan
Kennis maken met Museum Villa Mondriaan, de tijdelijke tentoonstellingen
en het onderwijs aanbod

Meer informatie bij educatie@villamondriaan.nl of 0543 51 54 00
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Piet Mondriaan, Jacobskerk met boom, 1898-1899,
Collectie Vereniging Het Museum Winterswijk
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