KAN JE NIET NAAR HET MUSEUM KOMEN? DAN
KOMT HET MUSEUM NAAR JOU!
Onze animatoren zijn opgeleid om de activiteiten te
leiden zowel in het museum als op locatie en dit
volledig in overeenstemming met de geldende
gezondheidsvoorschriften. Een aantal van deze
activiteiten brengen we ook online.
Interesse? Afspraak op onze website of via
edu@mjb-jmb.org . We zoeken samen de meest
geschikte formule.

OPENINGSUREN
Maandag enkel via reservering
Dinsdag – Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag – Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
Tarief: 10€
Kortingstarief (senior – student): 7€
Gratis voor -12 jaar, Lerarenkaart, ICOM-kaart
Gratis elke 1ste zondag van de maand voor de
vaste collectie
Gids: 60€ /uur tijdens weekdagen
70€ /uur tijdens het weekend
Schoolgroepen: gratis

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

Al onze educatieve en ludieke workshops kunnen
worden aangepast aan elke doelgroep: alle leeftijden,
buitenschoolse
activiteiten,
verenigingen
en
volwassenen. Ze zijn beschikbaar zowel in het
Nederlands als het Frans en het Engels. Op het
programma: andere culturen ontdekken, kritische
geest ontwikkelen, stereotypen deconstrueren!
A PLACE FOR
CULTURE AND DEBATE

Programma 2021 - 2022
Bezoeken
Workshops
Ontmoetingen

GELEID BEZOEK
TRADITIES: EEN BLIK OP ONZE COLLECTIES
Brussel

``
10+

90 min

Europa

EN VERDER...
ONTMOETING MET EEN GETUIGE VAN DE
HOLOCAUST

Kunst

Geschiedenis

Geschiedenis

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

10+

10+

1 uur

Hedendaagse kunst

18.09.2021 > 13.02.2022

Een selectie van werken in papier: collages, sculpturen,
inscripties, installaties en juwelen staan hier naast elkaar
en verwijzen naar de excentrieke persoonlijkheid van de
verzamelaarster Galila Barzilai-Hollander, Belgische
geboren in Tel Aviv.

SOL LEWITT
Conceptuele kunst
10 +

90 min

Geometrie

Kleur

03.12.2021 > 01.05.2022

Sol Lewitt (1928-2007) kan worden beschouwd als de
pionier van de conceptuele en minimalistische kunst. Via
zijn werk bevragen we ideeën rond geometrie, identiteit
en het delen van kennis.

KARIKATURALE BEELDVORMING OVER JODEN:
EEN LANGE GESCHIEDENIS
België
12 +

1 uur

Geschiedenis

Antisemitisme

08.10.2021 > 31.03.2022

Vrijheid van meningsuiting = men mag alles zeggen?
Een vraag actueler dan ooit. Deze pedagogische
tentoonstelling, een selectie uit de collectie van Arthur
Langerman, toont de bezoeker beelden van een virulent
antisemitisme en zet aan tot reflectie over het impact van
stereotypen op de samenleving.

DE GROTE SYNAGOGE VAN BRUSSEL
Geschiedenis
10+

1 uur

Godsdienst

LET'S W
MEET
A JEW

Geschiedenis

Kritisch

Diversiteit

il 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 (Jewish
Contribution to an Inclusive Europe)

ABC VAN HET JODENDOM

10+

mobiel

W

2 uur

elke 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.

OP STAP MET DE GOLEM !

8+

D

2 uur

e 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.

MYTHEN EN STEREOTYPEN

12+

mobiel

2 uur

J

oden 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.

Architectuur

Brussel

Dit gebouw uit 1878 getuigt van de wil tot integratie van
de Joodse gemeenschap. Een unieke kans om religieus en
architecturaal erfgoed van Brussel te ontdekken.

OVERGANGSRITEN HIER EN ELDERS

W

mobiel

Herinnering

Burgerschap

De jonge generatie leert een verband leggen tussen de
(geschiedenis)lessen op school en de beleving van de
reële persoon die voor hen staat. Een emotionele
ontmoeding die indruk maakt.

WORKS ON PAPER. GALILA’S COLLECTION
Brussel

1 uur

Holocaust

10+

mobiel

2 uur

at 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 en ontdekken ze andere culturen.ze andere culturen.

JEWS IN THE CITY

Geschiedenis

Migratie

Brussel

Wanderling
14 +

2 uur

Een wandeling op zoek naar sporen van de Joodse
migratie in het begin van de XXste eeuw tot na de
Tweede Wereldoorlog. De wijk Marollen toont de
geschiedenis van Europa en haar migraties door de ogen
van de vluchtelingen zelf.

KIDS & FAMILY
Het hele jaar door zijn er gezinsactiviteiten in het
museum: geleide bezoeken, creatieve workshops voor
kinderen, joodse feesten, feestelijk samenzijn ter
gelegenheid van Iftar (breken van de vasten tijdens de
Ramadan), ...
Noteer alvast 24 oktober, 14 november en 19
december. Samen met de kids kan je creatieve
workshops volgen die aansluiten op 'Works on paper.
Galila's collection' en sensibiliseren voor hedendaagse
kunst. Met papier aan de slag over hoe we onszelf, de
andere en de realiteit zien! Van 10.00 tot 11.30 uur,
vanaf 9 jaar. Inschrijven via edu@mjb-jmb.org
Raadpleeg onze website en schrijf je in op onze
nieuwsbrief om het volledige programma te kennen:
www.mjb-mb.org

