
KAN JE NIET NAAR HET MUSEUM KOMEN? DAN 
KOMT HET MUSEUM NAAR JOU!

Programma 2020-2021

Bezoeken
Workshops
Ontmoetingen

A PLACE FOR 
CULTURE AND DEBATE

OPENINGSUREN
Maandag enkel via reservering
Dinsdag – Vrijdag van 10.00 u. tot 17.00 u.
Zaterdag – Zondag van 10.00 u. tot 18.00 u.

BEREIKBAARHEID
Metro 2 en 6 halte Louiza
Bus 27, 33, 48, 95
Tram 92, 93

CONTACT
Minimenstraat 21
1000 Brussel
02/512 19 63
edu@mjb-jmb.org
www.mjb-jmb.org
Schrijf  je in op onze nieuwsbrief  en volg 
ons via 

TARIEF (UITGEZONDERD EDUCATIEF AANBOD)
Ja, je leest het goed! Ons educatief  aanbod wordt 
mobiel. Onze animatoren zijn opgeleid om 
activiteiten uit te voeren zowel in het museum als op 
een andere locatie en … volledig in 
overeenstemming met de geldende gezondheids- 
voorschriften.

Interesse in ons mobiel aanbod?
Neem contact op via edu@mjb-jmb.org en we 
zoeken de meest geschikte formule.
 

Ons mobiel educatief aanbod wordt mogelijk 
gemaakt dankzij de steun van de Duitse ambassade. 
De ontwikkeling en de werking ervan worden ook 
ondersteund door “Bruxelles Prévention et Sécurité” 
en Benjamin Dalle, Vlaams minister voor Brussel, 
Media en Jeugd. 

          

Tarief: € 10 
Kortingstarief  (senior – student): € 7
Gratis voor -12 jaar, Lerarenkaart, ICOM-kaart

Gids: € 60/uur tijdens weekdagen
         € 70/uur tijdens het weekend

Scholen: in het museum: gratis



Wil je graag meer weten over het 
jodendom? We hebben vier 

workshops om je op een leuke manier 
kennis te laten maken met Joodse 
culturen. Ze zijn ontworpen in 
samenwerking met CEJI (Joodse bijdrage 
voor een inclusief  Europa)

LET'S
MEET
A JEW
Welke rituele gebruiken maken deel uit van het leven van een 

Joodse familie? We benadrukken de overeenkomsten tussen de 
sociaal-culturele of  -religieuze identiteit van de jongeren en de joodse 
riten die in de workshop aan bod komen.

ABC VAN HET JODENDOM

Wat is een overgangsrite? Waarom zijn er plechtigheden bij 
geboorte en dood? Verschillen culturele en religieuze gebruiken 

écht zo van elkaar? Met deze workshop ontwikkelen de leerlingen 
hun kritische geest, leren ze de eigen ideeën bevragen en ontdekken 

OVERGANGSRITEN HIER EN ELDERS

Joden zijn rijk, gierig, ze hebben Jezus gedood, ze controleren de 
media, men kan ze herkennen aan hun fysieke trekken … Waar 

komen deze stereotypen vandaan? Het doel van deze workshop is om 
deze vooroordelen te deconstrueren zodat men ze proactief  kan 
weerleggen wanneer ze de kop opsteken.

MYTHEN EN STEREOTYPEN

OP STAP MET DE GOLEM !

De Golem neemt de kinderen bij de hand. Samen ontdekken ze 
Hebreeuwse letters, voeren ze een schimmenspel op van drie 

vrolijke Joodse feesten en ontdekken ze de betekenis van enkele 
joodse gebruiken.

Burgerschap

Geschiedenis Holocaust

Herinneringmobiel

ONTMOETING MET EEN GETUIGE VAN DE 
HOLOCAUST

NOG MEER ACTIVITEITEN

Geschiedenis Kritisch Diversiteit

9+ mobiel

12+ mobiel

mobiel6+

mobiel 2 uur8+

AAN DE SLAG IN DE STIJL VAN KURT LEWY 

ASSAF SHOSHAN: EEN SCHERPE EN KRITISCHE 
BLIK

KIDS & FAMILY

3 uur

2 uur

2 uur

Entreeticket + € 5 voor gids
Workshop voor kids: € 5

``

Via enkele representatieve stukken uit onze collectie kan 
je kennismaken met de rituelen en de vieringen die het 
joodse jaar indelen.

Deze tentoonstelling van het Centrum voor Joods-
Marokkaanse Cultuur belicht het samenleven tussen 
Joodse en moslimgemeenschappen in Marokko.
 

Van het Midden-Oosten tot Europa, met Afrika op de 
achtergrond, bevraagt Assaf  Shoshan de zoektocht naar 
identiteit, het gevoel van verbanning en het verlangen 
ergens toe te behoren. 

De Joodse schilder, emailleur en illustrator Kurt Lewy 
vlucht uit Duitsland en vestigt zich in Brussel. Hij stapt af  
van zijn figuratieve thema’s en krijgt belangstelling voor 
de abstractie.

Een unieke kans om architecturaal en religieus erfgoed te 
ontdekken, evenals een stukje culturele geschiedenis 
België eind 19de eeuw.

KURT LEWY -  TOWARDS ABSTRACTION

ASSAF SHOSHAN – HOME 
Kunst Samenleving Fotografie

12+

10+

Kunst Brussel Post-expressionisme

DE ANDERE BEN IK

10+

Geschiedenis

Kunst

Brussel

Marokko

TRADITIES. EEN BLIK OP ONZE COLLECTIES

Geschiedenis

EuropaBrussel Kunst

10+ 1 uur

GodsdienstGeschiedenis

DE GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL

6+ Architectuur

GELEID BEZOEK

11.09.2020 > 07.02.2021

07.10.2020 > 21.02.2021

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

10+ 1 uur

mobiel10+ 1 uur

mobiel14+ 1 uur

6+ 1 uur

De jonge generatie leert een verband leggen tussen de 
(geschiedenis)lessen op school en de beleving van de 
reële persoon die voor hen staat. Meer info op onze 
website.

Tijdens deze creatieve workshop ontdekken de kinderen 
leven en werk van Kurt Lewy, maken ze kennis met 
abstracte kunst en leren ze hoe zijn kunst de 
geschiedenis en de herinnering aan de Holocaust met 
zich meedraagt. Met kleuren en vormen verkennen
ze één van hun herinneringen en ze verwerken deze in 
een abstracte tekening.

Tijdens deze filosofische debatworkshop analyseren de 
jongeren foto's van de kunstenaar en gaan ze, zonder 
taboes, in discussie over identiteit, migratie en 
territorium.

Het hele jaar door zijn er activiteiten in het museum: 
geleide bezoeken tezamen met een creatieve workshop 
voor de kids (elke laatste zondag van de maand); joodse 
feesten enz. …Meer info op onze website – schrijf  je in 
op onze nieuwsbrief  en volg zo ons programma: 
www.mjb-jmb.org
 


