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INFOBALIE

Sprookje Sadko Sprookje Sadko Sprookje Sadko

Als schilderijen konden praten… Als schilderijen konden praten… Als schilderijen konden praten…

TEGENOVER 
WINKEL Vossenjacht en Schoonschrijven

CAFÉ KRUL Ontdek de dichter in jezelf

TROUWZAAL De wereld rond 1900 op rijm De wereld rond 1900 op rijm De wereld rond 1900 op rijm

GS-ZAAL Van snot neus tot zaaiviool Van Crinoline tot Charleston Van snot neus tot zaaiviool Van Crinoline tot Charleston

STATENZAAL Gratis Lezing Film concert Cinemagie: 
Uitvinden en ontdekken rond 1900

Film concert Cinemagie: 
Uitvinden en ontdekken rond 1900

Film concert Cinemagie: 
Uitvinden en ontdekken rond 1900

ABDIJKERK Schilder mee aan de Drentse versie van de Wolgaslepers Hoe klinkt 
Rusland?

GROEPS
ENTREE Start demonstratie ronde De oude fiets Start demonstratie ronde De oude fiets Start demonstratie ronde De oude fiets

Start 
demonstratie 

ronde De oude fiets

Start demonstratie ronde De oude fiets

Programma



Schoonschrijven
Ooit wel eens geschreven meteen kroontjespen of vulpen? Leer je op school nog om 
netjes aan elkaar te schrijven? Helma Bruggink laat je zien hoe je naam er in een 19de  
eeuws handschrift uit zou zien. Laat bij haar je Vossenjachtkaart kalligraferen.
 
TEGENOVER DE WINKEL
Doorlopend

Schilder mee aan de Drentse versie van de Wolgaslepers
Hoe zou de Drentse versie van de Wolgaslepers eruit zien? Op een groot doek staan de 
contouren van dit geweldige schilderij. Schilder mee aan de Drentse versie van  
de Wolgaslepers of maak je eigen gekke, bijzondere of realistische versie van dit schilderij.
 
ABDIJKERK
Doorlopend

Ontdek de dichter in jezelf
Heb je wel eens geprobeerd om een gedicht bij een schilderij te 
schrijven? In de poëzieworkshop van stadsdichter Kasper Peters 
leer je hoe dat werkt. Aan het eind van de workshop mag iedereen 
die dat wil zijn eigen gedicht(en) voordragen aan het publiek.
 
LOCATIE VOOR CAFÉ KRUL
Doorlopend

Vossenjacht
De uitvindingen vliegen je bijna letterlijk om de oren tijdens deze 
familiezondag. Ontdek waar onze vossen zich hebben verstopt en 
luister naar hun verhaal over een van de vele uitvindingen uit de 
19de eeuw.
 
TEGENOVER DE WINKEL BIJ DE SCHOONSCHRIJVER
Doorlopend

DoorlopendActiviteiten
Filmconcert Cinemagie:
Uitvinden en ontdekken rond 1900
De film is een uitvinding uit de 19de eeuw.  
Maar … in het begin was er nog geen geluid bij de 
film. We hebben het dan ook over de ‘stomme film’. 
In de bioscoop bracht een live-pianist de film tot 
leven. Pianist Yvo Verschoor neemt je mee naar de 
wereld van de stomme film. Kijk, luister en geniet.
 
STATENZAAL

Tijden 13.45,14.45 en 15.45 uur

               
Hoe klinkt Rusland?
Het Byzantijnse koor Drenthe presenteert het 
Russische geluid tijdens een voorstelling in de 
Abdijkerk.
 
ABDIJKERK

Tijd      15.30 uur

Van ‘hoge bi’ tot racefiets
Vereniging De Oude Fiets komt met een compleet 
peloton fietsen naar het Drents Museum.  
De enthousiaste leden laten graag zien hoe de fiets 
zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.  
Oude fietsen zijn fascinerend. Hoe langer je er naar 
kijkt, hoe meer details je ziet. Op vaste tijden rijden 
de dames en heren een ronde om het museum. 
Komt het zien!
 
ABDIJKERK
Doorlopend
 
RONDJE OM HET MUSEUM
VERTREK BIJ GROEPSENTREE

Tijden  13.15, 14.15, 15.15 en 16.15 uur
 
 
De wereld rond 1900 op rijm
Schrijver Gerard Nijenhuis vertelt hoe dichters 
rond 1900 naar de wereld om zich heen keken.  
Uiteraard draagt hij de mooiste gedichten uit die 
tijd voor. Omdat Nijenhuis zelf ook dicht en schrijft 
zit er af en toe ook een gedicht uit zijn eigen 
bundels bij.
 
TROUWZAAL

Tijden 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Als schilderijen konden praten… 
Ga mee op reis door de tentoonstelling 
Peredvizhniki. Samen met onze gids bedenk je 
wat een schilderij zou kunnen vertellen. Laat je 
verrassen door alle mooie verhalen die jullie samen 
bedenken.
 
VERZAMELEN BIJ DE INFOBALIE

Tijden  13.00, 14.00 en 15.00 uur

Van Crinoline tot Charleston
Dames zonder onderbroek? Zien aan de halslijn 
van een jurk hoe oud hij is? Albert Kool vertelt over 
de bijzondere verhalen achter de mode tijdens een 
interactieve presentatie.
 
GS-ZAAL

Tijden  14.00 en 16.00 uur
 

Van snotneus tot zaaiviool
De waanzinnige 19de eeuw is dé eeuw van de 
uitvindingen. Tijden de interactieve lezing van 
Kees Dinkla vertelt hij je alles over geweldige 
uitvindingen zoals de snotneus en de zaaiviool.
 
GS-ZAAL

Tijden  13.00 en 15.00 uur

Het sprookje van Sadko
Heel lang geleden leefde er in de koopmansstad 
Novgorod een jongetje dat Sadko heette.  
Zo begint een oud Russisch volksverhaal.  
De wereldberoemde schilder Ilya Repin schilderde 
het verhaal van Sadko. Het schilderij is nu te zien in 
het Drents Museum. Verhalenverteller Blue van der 
Zwan vertelt speciaal voor deze familiezondag het 
verhaal van Sadko.
 
VERZAMELEN BIJ DE INFOBALIE

Tijden  13.30, 14.30 en 15.30 uur


