
HELENE KRÖLLER-MÜLLER 
droomde van haar eigen museum, om haar 
collectie met ons te delen. Dit leidde in 1939 tot 
de opening van het Kröller-Müller Museum.
Stel je voor dat jij ook jouw eigen museum 
opent. Hoe zou dit eruit zien?  

Kies een werk uit je verzameling en ga naar de 
zaal waar dit werk hangt. Hoe ziet deze zaal eruit?

Er hangen                 schilderijen en                 andere 
kunstwerken

Teken in deze plattegrond hoe de kunstwerken 
(staan en) hangen en waar je de ruimte 
binnenkomt.

Niveau FRIS +

Het Lespakket

JOUW MUSEUM

Niveau FRIS +

Het Lespakket

JOUW MUSEUM

Kleur van de muren:

Kleur van de vloer:

Hoe lang denk je dat de muren zijn? Schrijf jouw schatting op de wanden.
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Als ik een punt mocht geven, gaf ik deze zaal 
een:

Als jij deze zaal mag inrichten, wat verander je 
dan? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

     Ik zou         schilderijen ophangen en
             andere kunstwerken

     Kleur van de muren:

     Kleur van de vloer:

     Kleur van de titelbordjes:

     Inrichting (stoelen/bankjes etc.): 

     In- en uitgang:

 

Nu we toch bezig zijn: heeft het Kröller-Müller 
Museum een...

Restaurant

Bibliotheek

Kinderatelier

Studieruimte

Koffiehoek

Filmzaal 

Sponsorruimte

Garderobe

Kantoorruimte

Zitjes 
(om even
uit te rusten)

Informatiebalie

Winkel

Toiletten

Hoe zit dat bij jouw museum? Wat vind jij de vijf 
belangrijkste ruimtes?

1.

2.

3.

4.

5.

Helene wist precies waar haar museum moest 
komen. Midden op de Veluwe, in de natuur. Zo 
kun je eerst relaxen en dan naar kunst kijken.

Hoe is dat bij jou? Waar zou je jouw museum 
laten bouwen?

En tot slot: hoe noem je het?

  Naar mezelf natuurlijk, 

                                                                                  Museum

  Museum voor Belangrijke Kunst

  Internationaal Museum voor Jongeren

  Anders, namelijk    

Weer genoeg ruimte voor iets nieuws?
Kies opdrachtkaart: Nieuw nieuw nieuw

Even buiten relaxen?
Kies opdrachtkaart: Beeldentuin

Ontdek meer!Ontdek meer!
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