De Groote Oorlog voorbij
War Heritage Institute / Koninklijk Legermuseum
Educatief aanbod
Dit is geen vrede, het is hooguit een wapenstilstand goed voor 20 jaar, Ferdinand Foch, 1920
Eind 1918: licht aan het einde
van de tunnel. Welke toekomst
heeft de wereld te bieden na vier
lange jaren van verwoesting?
Hoe moet worden omgegaan
met miljoenen doden en
oud-strijders, gewonden en
verminkten, weduwen en wezen?
Is vooruitgang nog mogelijk na
een dergelijke slachtpartij?

De “dolle jaren” bieden een
antwoord op deze vragen:
een wind van vernieuwing
en creativiteit waait over de
samenleving. Jazz, radio, film,
huishoudtoestellen, transport:
de maatschappij beleeft een
echte revolutie. Maar misschien
heeft de medaille ook wel een
keerzijde. Nationalisme steekt
immers opnieuw de kop op,
de economische crisis woedt
onderhuids, de wonden zijn nog
niet geheeld.

Dit is een verhaal van tegenstellingen…
Te ontdekken in de tentoonstelling De Groote Oorlog voorbij,
in het Koninklijk Legermuseum
van 21/09/2018 tot 22/09/2019.

De educatieve dienst biedt een waaier van pedagogische mogelijkheden rond deze
tijdelijke tentoonstelling.
Rondleiding (vanaf 1 oktober 2018)
Ontdekking aangepast aan het publiek (lager/secundair onderwijs) gedurende anderhalf uur in
het gezelschap van een van onze gidsen.

Vrij bezoek
Vrije rondgang (zonder gids) in de tentoonstelling.
Om het meeste uit uw bezoek te halen, heeft de educatieve dienst volgende 		
instrumenten voor u klaar:
Beschikbaar in de Museumshop
of via reservatie@whi.be (prijs: 11,50 euro)

Voor het lager onderwijs : het spelboekje “De Groote Oorlog voorbij...Met
Whisky op pad in de tentoonstelling”, met een verhaal verteld door onze
mascotte.
Spelboekje bij de tijdelijke tentoonstelling:
De Grote Oorlog Voorbij. België 1918-1928.
in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
(War Heritage Institute) van 21 september 2018 tot 22 september 2019.

De Groote Oorlog
voorbij...

Met Whisky op pad
in de tentoonstelling
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Voor het secundair onderwijs : een uitgebreid pedagogisch dossier met denkpistes uit te
spitten “voor, tijdens en na” het bezoek aan de tentoonstelling.

21/08/2018 10:00

Een volledige dag in het Museum
Combinatie theater “14-18 voorbij” / vrij bezoek aan de tentoonstelling
3 mogelijkheden begin 2019 (data nog te bepalen) , 6 voorstellingen per datum (onder
voorbehoud van een minimum aantal inschrijvingen 8 dagen voor de gekozen datum).
“14-18 voorbij”, een originele creatie van de Compagnie Sandra Proes, is een rondreizend schouwspel
van 1u10, waarin de toeschouwers (vanaf 10 jaar) 4 personages ontmoeten die de Eerste Wereldoorlog
op verschillende manieren hebben beleefd en ondergaan (een huismoeder die verpleegster is
geworden, een mijnwerker uit La Calamine die door Duitsland als soldaat wordt ingelijfd en later Belg
wordt door het verdrag van Versailles, een jonge leraar, een dame van de hoge burgerij wiens zoon
verminkt uit de oorlog terugkomt). De leerlingen kunnen de tentoonstelling en de rest van het Museum
voor of na de voorstelling bezoeken, naargelang het aanvangsuur van de voorstelling (vrij bezoek
met eventueel gebruik van het spelboekje voor de lagere school en het pedagogisch dossier voor het
secundair onderwijs).
Gecombineerd (vrij of geleid) bezoek aan de tentoonstelling (zie boven) / workshop “1418 achter de objecten” (secundair) OF workshop “Monumenten” (lager en secundair) OF
animatie “Er was eens de Groote Oorlog (lager onderwijs) OF ludiek bezoek in de permanente
tentoonstelling over 14-18 in het gezelschap van “Pipo, de oorlogshond” (lager onderwijs, lager
middelbaar). Maximum 15 leerlingen/groep.
Workshop “14-18 achter de objecten”: de Eerste Wereldoorlog
verteld aan de hand van de collectiestukken, duur: 1u30.
Workshop “Monumenten”: creatie van een herdenkingsmonument,
met de beperkingen opgelegd door en in de sfeer van de periode.

Workshop “Er was eens de Groote
Oorlog”: ludieke ontdekking van de
permanente collectie.
Ludiek bezoek in het gezelschap van “Pipo, de oorlogshond”: ontdek de
collecties waarop het jeugdboek is geïnspireerd.

Dag voor de leerkrachten
woensdag 17 oktober om 14u00
Voorstelling van het pedagogische aanbod en bezoek aan de tentoonstelling voor leerkrachten. Gratis.
Reservatie verplicht (reservatie@whi.be).
half januari 2019
Er volgt een tweede leerkrachtendag in januari 2019 (check de datum op www.legermuseum.be)

					spelboekje + potloden “ het spelboekje “Met Whisky op pad in de
							tentoonstelling”:2 euro
Vrij bezoek
- gratis bezoek
- toegangsprijs Museum
(5, 4, 2, 1 euro)			
pedagogisch dossier gratis te downloaden op www.legermuseum.be
					(uw bezoek / Educatief / Pedagogische dossiers)
Geleide bezoeken				
Tip: groepen van max. 15 leerlingen
				
60 euro / groep tijdens de week, 70 euro / groep in het weekend +
						toegang (1 euro per leerling)
Pedagogisch dossier 			
Gratis te downloaden op www.legermuseum.be
					(uw bezoek/Educatief / Pedagogische dossiers)
Volledige dag 14-18			
					
					
					

Theater + vrij bezoek: 8 euro / leerling (toegangsprijs inbegrepen)
3 mogelijkheden begin 2019 (onder voorbehoud van een minimum
aantal inschrijvingen 8 dagen voor de gekozen datum)

					
					

Geleid bezoek + workshop of animatie
135 euro / groep van max. 15 leerlingen + toegang (1 euro / leerling)

					
					

Vrij bezoek + workshop of animatie
75 euro / groep van max. 15 leerlingen + toegang (1 euro / leerling)

Namiddag “leerkrachten”			
- 17 oktober 2018 om 14u00
					reservatie verplicht: reservatie@whi.be
					- midden januari 2019 om 14u00 (datum nog te bepalen)

Info en reservatie (minstens 3 weken voor de gekozen datum):
Educatieve Dienst
02/ 737 79 07
reservatie@whi.be

