
 

Museum Flehite  
Aanbod Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2019-2020  

 
Museum Flehite is natuurlijk hét museum om het ontstaan van 
Amersfoort te vertellen. Aan de hand van een Lesje Amersfoort in 
het museum ervaren de leerlingen de groei van een doorwaadbare 
plek in de Eem naar de Middeleeuwse stad en de stad van nu. 

 
Maar Museum Flehite biedt meer. Elk jaar zijn er wisselende 

tentoonstellingen van kunstverzamelingen en werken uit eigen 

collectie. Uiteraard kunnen kleine groepjes leerlingen zelfstandig  geschiedenis- en kunstkijken, maar 

een rondleiding (per 15 leerlingen) maakt de ervaring diepgaander. Aanvullend op de rondleiding 

kunnen de leerlingen deelnemen aan een workshop zodat ze zich meer kunnen verplaatsen in de 

kunstenaar en zijn/haar werk.  

Een rondleiding stemmen we af op uw wensen, en de leeftijd en het niveau van de leerlingen.  

 
Tot en met 6 januari 2020 

Johan en Maurits, een tentoonstelling over Johan van Oldenbarnevelt 

met o.a. het beulszwaard, het dagboek van zijn trouwe bediende, en 17e-

eeuwse  én hedendaagse spotprenten. In een multimediale ruimte beleef 

je de betekenis van Johan van Oldenbarnevelt voor Nederland.  Deze 

tentoonstelling sluit niet alleen aan bij het vak geschiedenis, maar door de 

thema’s  vrijheid van meningsuiting, tolerantie en fake-news ook bij 

maatschappijleer.  Een workshop spotprent maken zorgt bovendien voor 

aansluiting bij de beeldende vakken. 

 
 
 
 
 
 

 
Tot en met 13 oktober 2019 
 

Oude meesters uit de collectie Vozyakov (periode 1550-1800), 

waaronder devote heiligen,  ruige zeegezichten en prachtige bonte 
bloemstillevens.  

Deze laatsten zijn de inspiratie in een 
workshop tot het maken van verstild 
witte papierknipsels. 
 

 

  



Tegelijk tot en met 13 oktober 2019 

Max Keuris, meesterverteller, veel verhalende schilderijen van deze 20e-eeuwse Amersfoorter, 

maar ook talloze voorbeelden van het reclamewerk waarmee hij zijn brood verdiende: platenhoezen, 
boekomslagen,  uithangborden en animatiefilms. 
 

In deze tentoonstelling zijn bovendien een aantal 

stilleven-foto’ s  te zien. Portretfotograaf  Friso Keuris 

maakte deze foto’ s van ogenschijnlijk onbenullige 

voorwerpen, die hem herinneren aan zijn vader.  

Hierbij kan een  workshop stilleven fotografie 

worden gedaan. 

       

 

 – het begin van het schooljaar staan er dus drie tentoonstellingen tegelijkertijd! –  

19 oktober tot en met 26 januari  2020 

 

Vet in de Verf: werk van twee min of meer Amersfoortse kunstenaars die hun materiaal heel dik 

aanbrachten: figuratief zeer kleurrijk werk van expressionist Engelbert  l’Hoëst en abstracter, vooral 

zwartwit werk van Armando. 

       
 
 
 
 
 

 
 
 

 
8 februari  tot en met 10 mei 2020 
 

Drukwerk, grafiek uit de collectie Niemeyer, waaronder de kenmerkende 

“druksels” van de in WOII gefusilleerde kunstenaar Hendrik Nicolaas 
Werkman.  
Hierbij kan  een workshop  monoprint/sjabloondruk worden geboekt.  

 
 
Voor:   Alle leerjaren en niveau’s 
Prijs:  Rondleidingen 40 euro per 15 leerlingen 

Prijs workshops op aanvraag  
Voor  vragen en boekingen kunt u terecht bij Educatie Flehite, Pauline Dijkmans /Karen Wins, 

educatie@museumflehite.nl ; tel 033-247 11 06 (bgg 247 11 00) 

Bezoekadres: Westsingel 50 / Breestraat 80   voor  schoolgroepen van ma t/m vr ! 

mailto:educatie@museumflehite.nl

