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Interactief
lesprogramm

Museum in a box
Zien en gezien worden!

a

Wie zijn wij?
In 2001 krijgt fotograaf Ruben Timman een
droom. Die vormt voor hem het startpunt
om de mensheid wereldwijd zo waardig
mogelijk in beeld brengen. Omdat hij gelooft in de schoonheid en waarde van ieder
mens, ongeacht afkomst, geslacht, overtuiging, leeftijd, beperking of geaardheid.

nodigen om over grenzen heen te stappen
en oog te krijgen voor elkaar.
School of Humanity is de educatieve tak
van Museum of Humanity. Wij bieden bij
ons in het museum en op scholen diverse
lesprogramma’s aan, waarbij onze portretten en verhalen een centrale rol spelen.

Inmiddels bestaat de collectie uit meer
dan zevenduizend portretten van mensen
uit ruim twintig landen. Het museum uit
Rubens droom komt er in 2019 daadwerkelijk, in een voormalige munitiefabriek
in Zaandam. Ook organiseert Museum of
Humanity sindsdien pop-up-exposities in
binnen- en buitenland om mensen uit te

Museum in a box huren?
Neem contact op met Yirmi Koel
yirmi@museumofhumanity.nl
06-19561732

Meer weten?
Scan de QR-code of ga naar:
Museumofhumanity.nl/school

MUSEUM IN A BOX
Maak kennis met Museum in a box. Een
interactieve kist met portretten, filmpjes,
werkvormen en materialen om een betekenisvol lesprogramma bij u op school
aan te bieden. De inhoud daagt jongeren uit zichzelf én de ander als mooi en
waardevol te zien en sluit aan bij hun
belevingswereld. Zo krijgen thema’s als
mensbeeld, eigenwaarde, schoonheidsidealen, de ‘Instagram-cultuur’, pesten en
eenzaamheid aandacht. Ook leren deelnemers kijken als een fotograaf en mogen ze
elkaar op de foto zetten. Docenten kunnen
het programma met materialen uit de
gehuurde box zelfstandig afwerken aan de
hand van een eenvoudige handleiding.

Kerndoelen en werkvormen
• Duur: vanaf 2 lesuren.
• Locatie: eigen schoolgebouw.
• Aantal deelnemers: 1 klas per licentie.
• De lesprogramma’s zijn geschikt voor
vmbo, havo en vwo.
• Het aanbod sluit aan bij filosofie, maatschappijwetenschappen, levensbeschouwing en kunstvakken.
• Ideaal als onderdeel van een themaweek.
• Het programma is uit te breiden met
workshops. Vraag naar de mogelijkheden.
• Meerdere boxen tegelijk huren is (afhankelijk van de beschikbaarheid) mogelijk.
• Prijs: 250,00 euro, exclusief verzendkosten.

Inhoud box:
Statief voor
opvouwbaar
achtergrondscherm

Opvouwbaar achtergrondscherm

Statief iPad

Printer voor printen
mini-expositie van de
gemaakte portretten

iPad met camera om
elkaar via het scherm te
portretteren

Onze droom:
iedereen overtuigen van de
schoonheid en de waarde van
ieder mens, om zo samen de
wereld te veranderen.

Pop-up-expositie met twintig
portretten én verhalen van
wereldburgers

Koffietafelboek met het verhaal achter de droom van fotograaf Ruben
Timman over Museum of Humanity

Instructiekaarten hoe leerlingen
elkaar waardig kunnen portretteren
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“Mooi dat je echt verbinding kunt maken met elkaar.
Je ziet in iemands ogen meer dan alleen de buitenkant.”
Leerling 3 vwo
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