Legermuseum / afdeling Interbellum en Tweede Wereldoorlog
Nieuw educatief aanbod.
Schoolrondleidingen in de afdelingen interbellum en Tweede Wereldoorlog
De afdelingen interbellum en Tweede Wereldoorlog beslaan twee volledige etages van onze
Bordiauhal. Het is dan ook niet mogelijk om dit alles in één keer te bezoeken. Daarom
bieden we u de keuze uit een aantal thematische parcours, die telkens anderhalf uur duren.
•
•
•

•
•

Publiek: vanaf zesde leerjaar, maximum 15 leerlingen per gids.
Duur van het bezoek: anderhalf uur.
Beschikbare thema’s*: België tijdens de Duitse bezetting; Propaganda tijdens het
Interbellum en de Tweede Wereldoorlog; Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
Vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog; De burgerbevolking tijdens de Tweede
Wereldoorlog; 1939-1945: een Wereldoorlog; Sleutelmomenten van de Tweede
Wereldoorlog; Terreur, vervolging en genocide; Techniek en tactiek
Prijs: 70 euro per gids + inkomticket.
Reserveren: minimum drie weken van tevoren via reservatie@whi.be

*Opgelet: maximum twee groepen kunnen hetzelfde thema kiezen:

Animatie: ‘Opgroeien tijdens de Tweede Wereldoorlog’
Opgroeien in oorlogstijd is geen pretje... Hoewel kinderen oorlog op een andere manier
ervaren dan volwassenen, voelen ook zij de maatregelen van de Duitse bezetter. Hun
schoolboeken worden gecensureerd, ze lijden honger en ondergaan luchtbombardementen.
Tijdens deze boeiende animatie ervaart de groep hoe het was om kind te zijn tijdens het
interbellum en de Tweede Wereldoorlog.
•
•
•
•

Publiek: 8 tot 12 jaar, maximum 15 leerlingen per gids.
Duur van het bezoek: anderhalf uur.
Prijs: 85 euro (week) / 95 euro (weekend) + inkomticket.
Reserveren: minimum drie weken van tevoren via reservatie@whi.be

Atelier: Pas op, propaganda!
Deze animatie neemt je mee naar de woelige periode van het interbellum (1918-1940). We
denken na over de gevaren van propaganda in het verleden, maar ook vandaag nog! Aan de
hand van opdrachten maak je kennis met de totalitaire regimes die zich aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog vestigen in Duitsland, Italië en Rusland. Je komt te weten tot
welke gruweldaden agressieve propaganda mensen kan aansporen.
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•
•
•
•

Publiek: 10 tot 14 jaar, maximum 15 leerlingen per gids.
Duur van het bezoek: anderhalf uur.
Prijs: 85 euro (week) / 95 euro (weekend) + inkomticket.
Reserveren: minimum drie weken van tevoren via reservatie@whi.be

Atelier: Sluwe slogans!
Jongeren vanaf 16 jaar kunnen dankzij de workshop “Sluwe slogans!” alle subtiliteiten van
de propaganda-affiches uit de Tweede Wereldoorlog analyseren. Deze workshop neemt de
jongeren mee op ontdekkingstocht: het interbellum en de Tweede Wereldoorlog worden
doorheen propaganda-affiches verhaald. Een selectie Russische, Duitse, Italiaanse, Griekse,
Franse of Belgische affiches vestigt de aandacht op de mechanismen van de propaganda en
haar gevaarlijke gevolgen.
•
•
•
•

Publiek: vanaf 16 jaar, maximum 15 leerlingen per gids.
Duur van het bezoek: anderhalf uur.
Prijs: 85 euro (week) / 95 euro (weekend) + inkomticket.
Reserveren: minimum drie weken van tevoren via reservatie@whi.be

Atelier: Archief detektief
Tijdens deze workshop kunnen leerlingen tussen 16 en 18 jaar op een exclusieve manier
genieten van wetenschap. Als rasechte speurneuzen duiken ze in het ondergrondse archief
van het Legermuseum waar ze het verleden van een paar illustere militairen navlooien. Met
handschoenen aan bladeren ze door allerlei documenten op zoek naar interessante roddels
en intrigerende weetjes over deze soldaten. Als klap op de vuurpijl steken ze een toneeltje,
sketch of interview in mekaar met alles wat ze over hun personage te weten zijn gekomen.
Plezier verzekerd!
•
•
•
•

Publiek: van 16 tot 18 jaar, maximum 15 leerlingen per gids.
Duur van het bezoek: anderhalf uur.
Prijs: 85 euro (week) / 95 euro (weekend) + inkomticket.
Reserveren: minimum drie weken van tevoren via reservatie@whi.be

Geocaching
Ons bestaande aanbod is nu uitgebreid met twee gloednieuwe parcours, één over het
interbellum en de Tweede Wereldoorlog, en een tweede dat zich toespitst op de nieuwe
tentoonstelling ‘Oorlog-Bezetting-Bevrijding’.
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•
•
•

Publiek: vanaf 8 jaar.
Nieuwe thema’s: Interbellum en WO II ; Oorlog-Bezetting-Bevrijding.
Prijs: inkomticket / het parcours zijn voor 50 cent te koop aan het onthaal, maar u
kunt ze ook gratis downloaden via: http://www.klmmra.be/D7t/nl/content/geocaching

Spelparcours
Ontdekt de nieuwe tentoonstelling ‘Oorlog-Bezetting-Bevrijding’ aan de hand van een
gevarieerd en ludiek spelparcours.
•
•

Publiek: van 8 tot 12 jaar.
Thema’s: Oorlog-Bezetting-Bevrijding.

Prijs: inkomticket / het parcours zijn voor 50 cent te koop aan het onthaal, maar u kunt ze
ook gratis downloaden via: http://klm-mra.be/D7t/nl/content/spelblaadjes

Pedagogische dossiers
Leerkrachten die hun klas zelf willen rondleiden in de afdelingen ‘interbellum’ en ‘Tweede
Wereldoorlog’ kunnen beschikken over een reeks pedagogisch dossiers (voor zowel het lager
als het middelbaar onderwijs). Deze kunnen gratis gedownload worden op onze website:
http://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/interbellum
http://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/tweede-wereldoorlog-0
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