Programma
2022

Workshops
Geleide bezoeken
Getuigenissen

Dan ben je aan het goede adres bij
de Educatieve Dienst van het Joods
Museum van België!

Met je leerlingen een andere
cultuur verkennen? Zin
om van onze competentie
gebruik te maken om over
het jodendom te praten? En
tegelijkertijd werken aan
burgerschap, geschiedenis
en samenleven in diversiteit?
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Al onze activiteiten zijn ontworpen
om kritisch denken te ontwikkelen, na
te denken over een meer inclusieve
samenleving, een interculturele
dialoog op gang te brengen, tegen
racisme en antisemitisme, en om
stereotypen te deconstrueren. We
spelen in op alle doelgroepen:
leerlingen en studenten van alle
leeftijden, alle niveaus, maar
ook buitenschoolse groepen,
verenigingen, volwassenen en
anderstalige nieuwkomers.
Dankzij onze tentoonstellingen,
archieven en collecties van het
museum, onze workshops Let’s
meet a Jew , de getuigenissen
van Holocaustoverlevenden, de
bezoeken aan de Grote Synagoge en
de stadswandeling Jews in the City,
wordt de ontmoeting met de Ander
een evidentie.

Onze kwaliteit?
Het museum ontving in 2020 de Prijs
voor Democratie en Mensenrechten
van de Federatie Wallonië-Brussel,
en in het kader van Démocratie ou
Barbarie het label als centrum voor
herinneringseducatie.
We ontvingen het Kwaliteitslabel
van de Europese Commissie voor
onze samenwerking met jonge
internationale vrijwilligers.

Onze activiteiten vinden plaats
in het Museum zelf, waar je
super welkom bent, steeds in
overeenstemming met de geldende
gezondheidsvoorschriften. Een aantal
activiteiten kunnen bij jou ter plaatse
of online worden georganiseerd.

Sinds 2019 hebben 18 000 leerlingen
ons hun vertrouwen geschonken,
zowel uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest als uit Vlaanderen en
Wallonië.
Onze educatieve dienst kan rekenen
op een dynamisch team: Janne,
Frie en Grégoire, samen met
gepassioneerde gidsen: Amir, Dimitri,
Delphine, Samuel, Francine en Audrey.
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LET’S MEET A JEW
Workshops

ABC VAN HET JODENDOM

Wil je graag meer weten
over het jodendom? Dan
zijn er 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).
8 jaar & ouder

90 min

mobiel

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.
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OP STAP MET DE GOLEM !

van 6 tot 12 jaar

2 uur

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.
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MYTHEN EN STEREOTYPEN

12 jaar & ouder

90 min

mobiel

De 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. Ook
andere stereotypen uit de samenleving
worden behandeld.

OVERGANGSRITEN HIER
EN ELDERS

8 jaar & ouder

90 min

mobiel

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 ze
andere culturen.
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Geleide bezoeken
TRADITIES: EEN BLIK OP
ONZE COLLECTIES

WORKS ON PAPER.
GALILA’S COLLECTION
17.09.2021 — 14.04.2022

10 jaar & ouder

10 jaar & ouder

2 uur

1 uur

Een selectie werken van en met papier:
collages, beeldhouwwerk, installaties,
juwelen staan naast elkaar en verwijzen
naar de excentrieke persoonlijkheid van
Galila Barzilai-Hollander, een Belgische
die in Tel Aviv werd geboren.

Via enkele emblematische stukken uit
onze collectie kan je kennismaken met
de rituelen en de feesten die het joodse
jaar indelen.
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KARIKATURALE
BEELDVORMING OVER
JODEN: EEN LANGE
GESCHIEDENIS
15.10.2021 — 31.03.2022

SOL LEWITT
03.12.2021 — 31.07.2022

10 jaar & ouder

90 min

Rondleiding in de tentoonstelling waar
de bezoeker in dialoog gaat met vormen,
kleuren en geometrie. Je ontdekt het
universum van Sol LeWitt (1928 –
2007). Zijn oeuvre, minimalistisch en
conceptueel, roept een fundamentele
vraag op: ‘wat is kunst’? Voor onze
jongste bezoekers hebben we een
interactief en speels bezoek dankzij onze
activiteitenboekjes.
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12 jaar & ouder

1 uur

Vrijheid van meningsuiting = je mag
alles zeggen? Een heel actuele vraag.
Met deze educatieve tentoonstelling,
met beelden uit de collectie van Arthur
Langerman, vol antisemitische haat,
bestuderen we het effect van
stereotypen op onze samenleving.

DE GROTE SYNAGOGE
VAN BRUSSEL

ONTMOETING MET EEN
GETUIGE VAN DE
HOLOCAUST

12 jaar & ouder

2 uur

mobiel

De jonge generatie leert een verband
leggen tussen de (geschiedenis)lessen
op school en de beleving van de reële
persoon die voor hen staat. Na deze
ontmoeting volgt een workshop om
de getuigenis te contextualiseren, te
verwerken en te herinneren.
10 jaar & ouder

1 uur

Een unieke kans om architecturaal en
religieus erfgoed te ontdekken, met een
stukje culturele geschiedenis van België
einde 19de eeuw.
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KIDS & FAMILY

8 jaar & ouder

JEWS IN THE CITY

14 jaar & ouder

2 uur

Een wandeling in de Marollen, op zoek
naar de geschiedenis van de Joodse
immigratie tot aan de Tweede
Wereldoorlog. De geschiedenis van
Europa en haar migraties samengebald
in deze wijk!
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Het hele jaar door zijn er activiteiten in
het museum: geleide bezoeken
tezamen met een creatieve workshop
voor de kids; joodse feesten, een
feestelijke ontmoeting bij de Iftar
(breken van de vasten tijdens de
Ramadan), …

ERFGOED APP
Via deze applicatie (gratis
beschikbaar in de App Store of op
Google Play) heb je:

 toegang in het museum tot
een kinderparcours in onze
tentoonstelling Tradities.

 de mogelijkheid een
wandeling door Molenbeek
in de Tweede Wereldoorlog
te maken en één door het
centrum van Brussel op zoek
naar Joodse migratie vanaf
het midden van de 19de eeuw.

Jewish Museum of Belgium
Minimenstraat 21
1000 Brussel, België
+32 2 512 19 63
edu@mjb-jmb.org
www.mjb-jmb.org
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
en volg ons via

BEREIKBAARHEID
Trams : 92 ,8
Bus : 27, 48, 95
Metro : Louise
Trein : Brussel-Centraal
OPENINGSUREN
Dinsdag tot vrijdag 10:00 – 17:00
Zaterdag en zondag 10:00 – 18:00
Maandag gesloten
Sluitingsdagen 2022: 1 januari,
18 april, 1 en 26 mei, 6 juni, 21 juli,
15 augustus, 8 en 16 september, 5 oktober,
1 en 11 november, 25 december.
PRIJZEN
Volwassenen

12 €

Seniors, studenten, groepen
7€
Carte Culture Voisin·e·s
Article 27

1,25 €

Kinderen (-12), ICOM, journalisten, lerarenkaart

Gratuit

Gids + entreeticket
(25 pers max.)

60 €
(70 € weekend)
/11/

Design: ln-graphics.be

www.mjb-jmb.org

