
INSPIRATIEBIJEENKOMSTEN 
LEERKRACHTEN
Georganiseerd door de Cultuurcoaches van 
Muzehof Cultuur en School

VISUAL THINKING STRATEGIES 

woensdag 7 oktober 2020 
Musea Zutphen, 15-17 uur

Samen kijken is meer zien, is het motto van deze methode 
om met een groep beeldende kunst te bekijken. In één uur 
neemt Musea Zutphen je mee in deze bijzondere manier 
van kunst beleven. Er is natuurlijk uitleg voor jouw doelgroep, 
maar het mooiste is het bezoek aan een actuele tentoon-
stelling waarin je direct ervaart hoe Visual Thinking Strategies 
werkt! Maximaal 8 deelnemers per keer, er volgen meerdere 
data later in het seizoen. Kosten: 10 euro.

LEZING SUZAN LUTKE
woensdag 28 oktober 2020  
Schouwburg Lochem, 20 uur

Onderwijskundige Suzan Lukte publiceerde eind 2019 
het boek Als de muziek er al is. Hierin stelt ze een nieuwe 
aanpak van muziekonderwijs voor. In Lochem vertelt 
deze veelgevraagde spreker, tevens docent en muzikant, 
over de waarde van muziek, en van cultuur in het algemeen. 
Kaarten via Schouwburg Lochem. www.schouwburglochem.nl. 
Kosten: 10 euro. 

EEN KLAS VOL SPULLEN
10 november 2020 en 3 februari 2021 
14.30-17.30 uur, Muzehof Zutphen

Van keukenla tot rommelzolder: erfgoed is overal! Maar 
wat is het eigenlijk? Tijdens deze training werk je met diverse 
concrete werkvormen, die je daarna kunt gebruiken met 
jouw leerlingen. De nadruk van de opdrachten ligt op 
onderzoeken, beeldbeschouwing en reflecteren. Zie ook 
cultuurcollege.nl/trainingsaanbod. Kosten: 10 euro. 

Opgeven voor al deze activiteiten: j.rebel@muzehof.nl
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