De wereld van Alexander de Grote & De
wereld van Epona
Wanneer
Van za 27 oktober 2018 tot ma 10 juni 2019

dinsdag van 10:00 tot 16:00
woensdag van 10:00 tot 16:00
donderdag van 10:00 tot 16:00
vrijdag

van 10:00 tot 16:00

zaterdag van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 16:00
zondag

van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 16:58

De wereld van Alexander de Grote
&
De wereld van Epona
Facetten van de ijzertijd in het Limburgse Maasland

Inhoudelijk zijn het twee compleet verschillende projecten. “De wereld van Alexander de Grote”
richt zich vooral tot een jong en gezinspubliek en wil iedereen verleiden om de “grote geschiedenis”
ook eens op een andere, historisch correcte, maar ludieke manier te bekijken. De vrolijke kijk van
stripkunstenaars Bart Proost en Bart Cassauwers op de beroemdste Griekse held! (In samenwerking

met de Stedelijke Bibliotheek)
“De wereld van Epona” is een kleine tentoonstelling over het Maasland (aan weerszijden van de
stroom) in de ijzertijd. Ons eigen museum bezit een beknopte, maar zeer fraaie collectie uit die
periode, voor deze tentoonstelling aangevuld met boeiende objecten uit het depot van de provincie
Nederlands-Limburg, een te Maaseik gevonden topstuk tentoongesteld in het KMKG te Brussel en
een paar voorwerpen privé-collectie. Wie Epona is, moet u dan maar zelf ontdekken…
"De wereld van Alexander de Grote / De wereld van Epona"
27/10/2018 tem 09/06/2019
Workshops striptekenen voor jongeren:
Stripkunstenaar Bart , workshop ‘Hoe teken ik een strip’ voor jongeren van 9 - 14 jaar:
dinsdag 30–10-2018;
donderdag 27-12-2018;
donderdag 3–01-2019;
dinsdag 5-03-2019.
Van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie: Musea Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik.
Inschrijven en informatie via Maddy Trips, +32 (0)89 81 92 90
Beam jezelf in het stripverhaal / in de wereld van Alex en Epona
Fotosessie: verkleed jezelf als kelt en je wordt terug in de tijd geslingerd naast Alexander de grote
of in de wereld van Alex en Epona.
Eerste sessie: zaterdag 27-10-2018 van 14u-16u.
Lezingen voor volwassenen:
- Ward Decramer: "De ijzertijd in de Maasvallei: een archeologische reflectie"
Donderdag 6 december 2018 om 19.00 tot ca 20.00 uur
Auditorium Stedelijke Academie voor Kunsten, Boomgaardstraat 10, 3680 Maaseik.
Prijs: €5 (geen inschrijving nodig)
- Alejandro Chavèz Saenz: “Alexander de Grote”
Dinsdag 29 januari 2019 om 19.00 uur
CC Achterolmen, lokaal 3, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik
Prijs: €9 (standaard); €5 (reductie); €2 (sociaal tarief)
inschrijven via Vormingplus (011 560 100 of www.vormingplus-limburg.be).”
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Musea Maaseik
Markt 45
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Regionaal Archeologisch Museum
Regionaal Archeologisch Museum
Markt 45
3680 Maaseik
089 56 68 90
089 56 05 61
musea@maaseik.be

openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 10:00 tot 16:00

