Niveau FRIS +

Het Lespakket

NIEUW, NIEUW, NIEUW
JE ZIET HET AL: in het museum hangt
jouw verzameling tussen honderden andere
kunstwerken. Deze zijn natuurlijk niet te koop...
1

Maar wat zou je doen als dat wel zo was?

2

Zoek het schilderij De aardappeleters, van
Vincent van Gogh.

Ruilen, dat kan dus ook. Welk werk uit jouw
verzameling zou je wel met iemand willen
ruilen?

Waarom?

Kijk goed naar dit beroemde kunstwerk. Wat
vind je de drie meest bijzondere details?
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De aardappeleters zit niet in het bordspel. Het
beroemde werk werd dan ook niet aangekocht,
maar… geruild! Een kunsthandelaar kreeg Van
Gogh’s Avondwandeling en nog zo’n € 15.000;
het museum kreeg zijn vurig gewenste topstuk.
Wat vind je? Wie deed de beste ruil?

5

Loop rond en probeer het werk te ruilen met
jouw klasgenoten. Lukt het om een deal te maken?

7

Bij een nieuwe aanwinst hoort een officiële
presentatie. De pers stroomt toe en wil graag
weten hoe deze bijzondere ruil tot stand is gekomen. Om je te helpen, heeft onze afdeling
communicatie alvast een begin gemaakt met
een speech. Maak jij het af?

Zo ja, welk werk heb je op de kop getikt?
Goedemiddag, fijn dat u met zo velen bent
gekomen. Met trots presenteer ik u deze
nieuwe aanwinst. Het werk heet:

Zo nee, kies een werk uit het museum, dat goed
in jouw verzameling past. Hoe heet dit werk?

en is gemaakt door:
We hebben geruild, zoals u weet, met:

Ik hoef vast niet te zeggen waarom, maar
toch: dat heeft te maken met de prachtige

6

Wat denk je: wie moet bijbetalen? Het museum
of jij? En hoeveel, denk je?
€

en de verbluffende
Qua kleuren heb je het bij het werk vooral over
de kleur
En komt u eens dichterbij. Dan ziet u dit hele
kleine
Vindt u het niet

?

Zo wil iedereen wel ruilen, toch?
Ik ben in ieder geval enorm blij met dit

Ontdek meer!
Zin om jouw aanwinst op te hangen?
Kies opdrachtkaart: Jouw museum
Ging jouw aanwinst piepen?
Kies opdrachtkaart: Afblijven!

kunstwerk.
Bekijk het rustig en ik hoop u te zien bij de
officiële toost!

