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VERHALEN IN HET MUSEUM

Iets om op te schrijven als je je
ervaringen wilt opschrijven om ze te
onthouden voordat je ze aan anderen
vertelt; als je variatie II in je klas doet:
een fotocollectie van historische
schilderijen naar keuze (er moeten
personen in voorkomen).

Bezoek een museum, bijvoorbeeld het
kunstmuseum; vraag voordat je erheen
gaat aan het museum of het mogelijk is om
het te gebruiken als vertelplek. Aangezien
de toegang vaak duur is, vraag of je er
gratis heen kunt; soms hebben musea
dagen met gratis toegang, daar zou je
gebruik van kunnen maken. 
Als je geen toegang hebt tot een museum
of gewoon niet met je groep kunt gaan,
volg dan variatie II.

De ruimte voor
storytelling
identificeren

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

15 tot 30
minuten

2 tot 99 (verdeeld in tweetallen of
kleine groepjes van max. 4 p.); als er

veel deelnemers zijn, kan de evaluatie
ook in kleine groepjes plaatsvinden.

WORKSHOP ACTIVITEIT
De ruimte voor storytelling

identificeren 



Methodologie

Evaluatie

Ga zelf rond en zoek een beeld/sculptuur/kunstwerk dat je aanspreekt; verzin het
verhaal erachter (als je wilt, kun je sleutelwoorden opschrijven om te onthouden). Ga
dan terug naar de groep en vertel het verhaal aan de anderen (zonder te zeggen om
welk beeld/sculptuur/kunstwerk het gaat). Wie kan het beeld/sculptuur/kunstwerk bij
jouw verhaal vinden? Luister daarna naar de verhalen van de anderen en probeer in het
museum hun inspirerende beeld/sculptuur/kunstwerk te vinden!

Variatie I:Variatie I:

Als groep, zoek een historisch schilderij waarop personen voorkomen die je aanspreken
(dit kan in een museum of in je klas met foto's). Probeer nu met je groepje hetzelfde
schilderij uit te beelden! Welke gevoelens kunnen jullie uitbeelden op het schilderij? Wat
is het verhaal erachter? Probeer ook verhaal en gevoelens over te brengen in je
voorstelling! Sommige rekwisieten moeten worden vervangen door moderne: wat zou je
daarvoor in de plaats kunnen nemen? Wees creatief en ontwikkel je eigen versie van dat
schilderij/deze scène! Maak er een foto van (als je in het museum bent, liefst vlak voor
het origineel.

Heeft de activiteit je band met de plaats veranderd?
Welk verschil heeft de tijd op een verhaal? Kan hetzelfde
verhaal (en dezelfde gevoelens die het bij mensen
teweegbrengt) in een andere tijd worden nagespeeld? Hoe
en waarom (niet)?
Zagen jullie allemaal dezelfde emoties en gevoelens in het
oorspronkelijke schilderij? Kunnen er verschillende
interpretaties en dus verschillende verhalen zijn? Welke?

Stel jezelf een paar vragen:
 

Variatie II:Variatie II:



CONTACTEER :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend
de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is vervat.
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