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Wat heb je in het museum beleefd?
Teken of schrijf het hier:

KINDER
AUDIO
TOUR

Hoor jij ook welk geluid
dat schilderij maakt?
10-12-2020 10:51

Kinderen zien vaak andere dingen dan grote
mensen wanneer ze naar kunst kijken.
Daarom een speciale audiotour vóór en dóór
kinderen. Ontdek bijvoorbeeld een kunstwerk
dat net op een stripboek lijkt. Hoor jij ook welk
geluid dat schilderij maakt?
Hoe je de kinderaudiotour luistert?
1.	Ga naar STEDELIJK BASE, ga daarvoor in
de entreehal de grote trap af die je ziet aan
de linkerkant.
2.	Pak een audiospeler links naast de ingang
of luister via je telefoon (zie instructie op
de kast met audiotours).
3.	De audiotour kun je herkennen aan
KINDER AUDIO TOUR.
Kan jij ze allemaal vinden?
Veel luister plezier!
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Voor elk kunstwerk vind je hier een hint:
“Een supergrote man met
een wit hoedje staat
op een huis en zit ook nog op
een stoel.”1
“Het lijkt op
een stripboek,
er wordt
een gevecht
gehouden tussen
twee
vliegtuigen.”3
“Het
lijkt op
de molen van
Amsterdam,
volgens mij is het
zonsondergang
want het is
helemaal
roze”5

“Het
l i j kt
op e
galax en
op d y, of
Bla e zee.
blau uw blau
allee w, maar w
n ma
z
ar bl ie je
auw? 2
”

“Misschien
heeft hij
zijn frustratie
in hokjes
geschilderd?”4

“I
gron k zie vee
d en
l tek
h e t h e m o ji ’ s s t o p d e
,m
eel e
rg hy ij maak
per! 6 t
”
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