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Archief 2008
Loeënde klokke - Zjwarte rouk
Troubadours uit de regio
01.11.2008 - 01.03.2009

Tabee Tabak
08.03.2008 - 29.06.2008

Focus Marokko
12.07.2008 - 19.10.2008

De Salon - presentatie Tangelder
14.12.2008 - 18.01.2009

Focus Marokko

12.07.2008 - 19.10.2008

Naar aanleiding van 400 jaar handelsbetrekkingen Marokko-
Nederland heeft het Wereldmuseum in Rotterdam samen met
het Ministerie van cultuur en cultuurinstituten in Marokko een
reizende tentoonstelling gemaakt met als titel Focus Marokko.
Deze tentoonstelling was ook in Museum Het Domein te zien.

Focus Marokko wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken
met de veelzijdigheid en culturele rijkdom van Marokko. Aan de
hand van bijzondere voorwerpen belicht de tentoonstelling
thema’s als gastvrijheid, Marokko als kruispunt van culturen,
muziek en taal en hoogtepunten van kunst en ambacht. De
tentoonstelling presenteert bijzondere stukken uit Marokkaanse
musea en uit de Marokkaanse collectie van het Wereldmuseum.
Aardewerk uit Fès, textiel, muziekinstrumenten en ambachtelijke
handwerkkunst, zoals sieraden en zilverwerk, zijn een kleine
greep uit de prachtige tentoongestelde objecten.

Aan de hand van bovengenoemde thema’s beantwoordt
Museum Het Domein de vragen van basisschoolscholieren in
Sittard-Geleen over de Marokkaanse samenleving. In Het
Domein is de reizende expositie bovendien aangevuld met
elementen uit de regio zoals foto’s van José Aerts, bestaande uit
prachtige foto’s van Marokkaanse huiselijke taferelen, dans,
muziek, de moskee en het koran-onderwijs en Oosters
geïnspireerde wandkleden van de Geleense kunstenares
Marieke Russell en voorwerpen uit particulier bezit.

Onderwijs
Bij de reizende tentoonstelling hoort een lesprogramma voor het
voortgezet onderwijs met voorbereidende opdrachten en
kijkwijzers voor het tentoostellingsbezoek. Er is ook een korte
film over de geschiedenis, cultuur en muziek van Marokko ter
beschikking. Voor het basisonderwijs ontwikkelt Museum Het
Domein een eigen project.

Focus Marokko

http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/verwacht.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/vaste_presentatie.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie/archief_2008/loeende_klokken_en_zjwarte_rouk.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie/archief_2008/tabee_tabak.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie/archief_2008/focus_marokko.html
http://www.hetdomein.nl/stedelijke_historie/archief_stedelijke_historie/archief_2008/de_salon_-_tangelder.html
http://www.hetdomein.nl/home.html
http://www.hetdomein.nl/home.html

