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Betreft: Welkom in het Allard Pierson Museum– scholenaanbod 2018-2019

Beste docent en/of coördinator,
Voor het schooljaar 2018-2019 sturen wij u graag nieuwe informatie over ons scholenaanbod.
Allard Pierson vernieuwt!
Een complete herinrichting van het museum is in volle gang.
We realiseren een nieuwe presentatie ‘Van Nijl tot Amstel’ die goed aansluit op de tijdvakken van
het geschiedenisonderwijs. Heel bijzonder is dat alle erfgoedcollecties van de UvA hier
samenkomen, zodat we een compleet cultuurhistorisch verhaal vertellen. Deze opstelling biedt een
origineel perspectief op de Oudheid met zichtlijnen op migratie en mobiliteit, zonder onze
hoogtepunten uit het oog te verliezen.
•
•
•
•

De Egyptenaren gaan verhuizen! Een groot deel van de Egyptische collectie is tijdelijk
opgeslagen, op de stukken na die in de nieuwe presentatie zijn opgesteld.
Nieuw! Mummy on tour: Speciaal voor onze bezoekers is er een mummiekabinet geopend,
met daarin onze beroemde mummie aangevuld met bijzondere dierenmummies.
De gipsenzolder is nog steeds een goed verborgen geheim: leuk voor rondleidingen en
tekenlessen.
Let op! De ingang van het Allard Pierson Museum (Oude Turfmarkt 127) is tijdelijk bij de
Bijzondere Collecties (Oude Turfmarkt 129). Kom binnen door de Middeleeuwse poort!

Aanbod schooljaar 2018 – 2019
•
•
•
•

Nieuw! Grieken en Grootmachten
1000 v.Chr. - 335 v.Chr.
De gipsenzolder
Van Alexander tot Cleopatra
335 v.Chr. – 30 v.Chr.
Van Rome tot Romeins
30 v.Chr. – 500 n.Chr.

•

Nieuw! Etruskisch kabinet

•
•

Nieuw! Grieks kabinet
Nieuw! Hellenistisch kabinet

•

Romeins kabinet

•

Nieuw! Mummiekabinet

Egypte?
In de bovenstaande tijdvakken kunt u ook de Egyptische cultuur terugvinden. Ontdek samen met
uw klas het Egypte ten tijde van de buitenlandse overheersing door onder andere de Grieken en
Romeinen! Natuurlijk bezoeken we ook het mummiekabinet!
Aanbod onderwijs bij tentoonstellingen 2018-2019
De wereld in kleur - kleurenfotografie voor 1918
Tot 6 januari 2019 is de tentoonstelling ‘De wereld in kleur – kleurenfotografie voor 1918’ te zien.
De tentoonstelling toont vroege kleurenfotografie uit de collectie van de Franse bankier Albert
Kahn. Wij vinden het heel normaal om met onze smartphone een foto of selfie te maken, maar
ruim honderd jaar geleden was dat wel anders. De mensen hadden geen eigen camera en zagen
hoogstens de zwart-wit foto’s van kunstenaars. Kleurenfotografie opende een nieuwe wereld.
Wat Kahn deed was heel bijzonder. Hij stuurde 50 fotografen op pad om wereldwijd volkeren te
fotograferen. In een tijd dat er veel onrust was vanwege de Eerste Wereldoorlog. Kahn had een
missie: hij wilde ervoor zorgen dat mensen elkaar zouden begrijpen en dat er wereldvrede zou
komen. Zijn ideaal is nog steeds actueel. Zijn archief van de planeet was meer dan 72.000 kleuren
dia’s.
•
•

Bij deze bijzondere tentoonstelling bieden wij een rondleiding aan op maat.
Houd de website in de gaten voor kinderactiviteiten in de vakanties.

Let op! De tentoonstelling ‘ De oorsprong van Rome’ die gepland stond in het voorjaar van 2019 is
helaas geannuleerd. In het najaar van 2019 komt de tentoonstelling voer de Egyptische god Bes.
Actie: Als u voor 15 september een rondleiding boekt (mail: reserveringen-erfgoed-ub@uva.nl )
onder vermelding van ‘actie’, ontvangt u bij aanvang één van onze museumgidsen naar keuze:
Eeuwig Egypte, Van Rome naar Romeins, Troje of Sicilië en de zee.
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Speciaal voor kinderen in het basisonderwijs: De MuseumJeugdUniversiteit
In elke klas zitten wel een aantal leerlingen die heel erg geïnteresseerd zijn in de geschiedenis of in
archeologie. Speciaal voor deze leergierige kinderen is er dit najaar weer een
MuseumJeugdUniversiteit in het Allard Pierson Museum. Het thema is: Festival, fuif of partijtje: hoe
vierden ze vroeger feest? Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen zich nog opgeven via de website:
https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/festival-fuif-of-partijtje-hoe-vierden-zevroeger-feest/
Vragen over het educatief aanbod?
Mail het mij! En laat weten welke contactpersonen wij mogen benaderen.
Voor vragen over het educatief aanbod kunt u contact opnemen met Debora d’Hont-Dieleman
(contactpersoon scholen) per email aan: d.m.a.dieleman@uva.nl. Wij denken graag met u mee om
uw bezoek zo leuk en actief mogelijk te maken.
Wilt u een groepsbezoek of rondleiding boeken?
Stuur een mailtje naar reserveringen-erfgoed-ub@uva.nl en uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in
behandeling genomen.

We zien u en uw klas(sen) graag in het Allard Pierson Museum!
Met vriendelijke groet,
Debora d’Hont-Dieleman
Contactpersoon scholen en rondleidingen
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