Tentoonstellingen
Vanaf zaterdag 27 oktober 2018 t.e.m. maandag 10 juni 2019 zijn er twee verrassende
projecten in het Regionaal Archeologisch Museum, Markt 45:
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.

Projs: €5
Inschrijven en informatie: +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).”

Tentoonstelling in de kijker
De Musea Maaseik richten op regelmatige basis tijdelijke tentoonstellingen in. Hierbij wordt de
aandacht van de bezoeker, de toeschouwer gevestigd op verschillende thema’s. Deze worden
verder uitgediept waarbij voorwerpen uit onze eigen collectie of uit externe collecties
tentoongesteld worden aan het publiek.

“tentoonstelling in de kijker” is een extra tentoonstelling en is inbegrepen in het
museumticket.
Openingsuren Musea Maaseik
Bezoek onze tijdelijke tentoonstelling in de Musea Maaseik, Markt 45.
Open: van dinsdag t.e.m. zondag. Van 1 april tot 31 oktober van 10 tot 17 uur en van 2 november
t.e.m. 31 maart is het open van 10 tot 16 uur. In het weekend zijn de musea tussentijds gesloten
van 13 tot 13.30 uur.
Prijzen
Combikaart RAM-Apotheekmuseum-Kerkschatten:
Volwassenen: € 6; groepen (+8 personen), 65+, studenten: € 5;
jongeren (8-18jaar): € 2 Houders European Disability Card: € 2 (noodzakelijke begeleider gratis)
De Musea Maaseik zijn steeds gratis voor inwoners van onze gemeente!

Vorige tentoonstellingen
Na eeuwen opgepiept: 10 april tot en met 7 oktober 2018
Speciale munten gevonden in Maaseik - Neeroeteren - Opoeteren: 3 oktober 2017 tot 8 april 2018
Zorgen voor zieken vroeger en nu: april tot en met september 2017
Mota Campania: 20 september 2015 tot 18 december 2015
Livina van Eyck, een verborgen leven: 7 september 2014 tot 22 februari 2015
Pijn en heling tijdens WOI: 1 februari 2014 tot 31 augustus 2014
Oost-West, thuis best? Het goddelijke en alledaagse Maasland in de 7de-10de eeuw: 18 mei 2012 tot
20 oktober 2012
De Gouden Eeuw van China: 11 mei 2012 tot 20 oktober 2012
Bekende Maaseikenaren vertellen: 1 februari 2011 tot 31 december 2011
Het Terracottaleger van Xi’an 1 oktober: 2008 tot 31 maart 2009

