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Oog in oog met de Romeinen
Een verrijkende ervaring voor de hele familie! 
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Hoe was het écht om te leven in de Romeinse tijd, 
in Rome en ver daarbuiten? In deze unieke tentoonstelling 
verneem je het van de Romeinen zelf: jong en oud, arm en rijk. 
Hun oprechte verhalen voeren je 2000 jaar terug in de tijd. 
Ga op tocht door het Romeinse Rijk en bewonder 250 topstukken 
van het British Museum, in een sfeervol en strak decor. 
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Topstukken van het British MuseumTopstukken van het British Museum
Levensgrote beelden van Romeinse keizers en goden, Levensgrote beelden van Romeinse keizers en goden, 
grafstenen met ontroerende opschriften, amforen voor grafstenen met ontroerende opschriften, amforen voor 
olie en wijn, ravissante juwelen, wapens, fresco’s en olie en wijn, ravissante juwelen, wapens, fresco’s en 
mozaïeken, schitterend zilverwerk, … 
De Romeinse collectie van het British Museum De Romeinse collectie van het British Museum 
geniet wereldfaam. Een prachtig deel ervan zie je nu in geniet wereldfaam. Een prachtig deel ervan zie je nu in 
Tongeren. Eenmalig!

Op reis door het multiculturele rijkOp reis door het multiculturele rijk
Op zijn grootst strekte het Romeinse Rijk zich uit Op zijn grootst strekte het Romeinse Rijk zich uit 
over een fl ink stuk van Europa, Noord-Afrika en het over een fl ink stuk van Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. In de tentoonstelling maak je een Midden-Oosten. In de tentoonstelling maak je een 
tocht door dit immense gebied. Je ontdekt objecten uit tocht door dit immense gebied. Je ontdekt objecten uit 
de hoofdstad Rome, uit het Italische schiereiland én 
uit de provincies. Zowat overal omarmden de mensen 
de Romeinse cultuur. Tegelijkertijd hielden ze vast aan 
eigen tradities. Fascinerend! 

Verhalen van ooggetuigen
Puike acteurs kruipen in de huid van mensen die het 
pakweg 2000 jaar geleden meemaakten. Je ontmoet 
een echtpaar uit Carthago dat handelt in olijfolie. Je 
maakt kennis met een slavin uit Smyrna en een gepen-
sioneerde soldaat die jarenlang aan de Donau gelegerd 
was. Ze vertellen over hun leven, de kansen die ze gre-
pen en moeilijkheden die ze overwonnen. Zo verneem 
je hoe het écht was om een inwoner te zijn van het 
Romeinse keizerrijk. 

Tof voor families
Ook voor kinderen is ‘Oog in oog met de Romeinen’ een 
boeiende ervaring. Een audiotour op maat geeft gevat 
alle informatie mee. In fi lms vertellen jongeren uit de 
Romeinse tijd over hun dagelijkse bezigheden en hoe 
ze zich daarbij voelen. Er zijn computerspellen met ver-
schillende moeilijkheidsgraden. Leren schrijven, koken 
of bouwen als een Romein? Oefenen maar! 

Eigentijdse scenografi e
Het tentoonstellingsontwerp is van het Brussels-
Japanse bureau SHSH. De designers kozen voor een 
zuiver lijnenspel en frisse kleuren. Ook de uitgekiende 
belichting en intrigerende soundscape dragen bij tot 
een verrassende bezoekervaring. 

Drinkhoorn (rhyton)
Glas
50-100 n.Chr.
© The Trustees of the British Museum
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Oog in oog … voor scholen 
Uiteraard leent ‘Oog in oog met de Romeinen’ zich 
voor een bezoek met de school. De thema’s haken in op 
diverse leerprogramma’s. Er is een aanbod voor leer-
lingen uit het lager en secundair onderwijs. 
Maakt corona een uitstap naar het museum moeilijk 
of onmogelijk? Geen nood. Voor het secundair onder-
wijs is er een online aanbod: vijf fi lmpjes met acteur 
en televisiemaker Jelle De Beule. Hij laat je leerlingen 
op een fi jne manier kennismaken met de hoogtepunten 
van de expo. 

Oog in oog … met een gids 
Reserveer een ervaren gids en verken de expositie 
samen met familie of vrienden. Zo haal je veel meer 
uit je bezoek. Uiteraard is deze formule ook geschikt 
voor socioculturele verenigingen. Zodra groepsbezoe-
ken weer mogelijk zijn verneem je het via onze website. 

Oog in oog … in gebarentaal 
Voor volwassenen met een auditieve beperking bieden 
we een rondleiding aan in Vlaamse gebarentaal. Je kan 
de tour downloaden via de ‘ErfgoedApp’ van FARO.

Meer info vind je op onze website.
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Het Gallo-Romeins Museum, een daguitstap waard
Combineer ‘Oog in oog met de Romeinen’ met een 
bezoek aan de belevenisvolle permanente tentoonstel-
ling. Geen wonder dat het Gallo-Romeins Museum in 
2011 de titel kreeg van Europees museum van het jaar.

Van neanderthaler tot Gallo-Romein
Hoe veranderde het leven van de mens  doorheen de 
tijd, van in de prehistorie tot de vroege middeleeuwen? 
Meer dan 2000 voorwerpen maken alles duidelijk.  
Voor heldere informatie bij de topstukken maak je  
gebruik van handige audio-apparaten. Er is een tour 
voor kinderen en volwassenen. 

Spelend leren
In de schoolvakanties zijn er extra activiteiten, voor-
al voor families. De fijne zoektochten en workshops  
genieten bijzonder veel succes. 

Goedgevulde museumshop
Waar vind je zoveel boeken over de Romeinen als in de 
museumshop? Van strips, over historische romans tot 
populaire wetenschappelijke werken. Uiteraard zijn er 
ook tal van leuke gadgets.
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Tongeren, Romeinse stad
De oudste stad van België heeft heel wat te bieden. 
Neem rustig je tijd om van deze onontdekte parel te 
genieten.   

Ondergronds
Op een steenworp van het Gallo-Romeins Museum ligt 
het Teseum. Je vindt er één van de rijkste kerkschatten 
van de Lage Landen. Of kies voor een multimediale 
beleving van de archeologische site onder de O.L.V.-
Basiliek. Het Romeinse en middeleeuwse verleden van 
de stad wordt er tastbaar. 
Meer info: www.teseum.be

In openlucht
Trek je wandelschoenen aan en ga op zoek naar de 
Romeinse resten. De medewerkers van het toeristisch 
infokantoor helpen je op weg. Tip: vanaf april is er een 
nieuwe wandelapp klaar, met 3D-beelden van Romein-
se gebouwen en monumenten. Ben je geïnteresseerd 
in hedendaagse beeldende kunst? Verspreid in de stad 
vind je tal van werken. Vaak refereren ze aan het verre 
verleden.
Meer info: www.toerismetongeren.be
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Gallo-Romeins Museum
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, België
Tel. +32 12 67 03 30, grm@stadtongeren.be
www.facebook.com/galloromeinsmuseum
www.instagram.com/galloromeinsmuseum
www.galloromeinsmuseum.be

Tongeren: dichterbij dan je denkt
Het museum ligt in het hart van Tongeren, in de 
schaduw van de O.L.V.-Basiliek. Een parkeerplan vind 
je op de website van het museum. Tip: reis met de trein. 
Het museum bevindt zich op wandelafstand van het 
station. Met je toegangsticket (aankoop online) geniet 
je bovendien van 50 % korting op een ‘Discovery Ticket’ 
naar Tongeren en terug. 

Toegangsprijzen 
Tijdelijke expo: ‘Oog in oog met de Romeinen’
Volwassenen: € 10 • Kinderen  en jongeren van 4-18 jaar: € 1
65+, mensen met een beperking, kortinghouders en groepen: € 8

Permanente expo: ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’
Volwassenen: € 8 • Kinderen en jongeren van 4-18 jaar: € 1
65+, mensen met een beperking, kortinghouders en groepen: € 5

Het gebruik van de audiotoestellen is inbegrepen in de toegangsprijs.

Museumpas
Met de Museumpas bezoek je de permanente tentoonstelling 
én ‘Oog in oog met de Romeinen’ zonder extra kost. 
De pas is bij ons te koop. Hij is ook geldig voor een massa 
andere musea en tentoonstellingen in heel België. 
Meer info: www.museumpas.be

Reserveren
Het is noodzakelijk om een tijdslot te reserveren. Dat doe je 
via de website. Ook telefoneren kan (tel +32 12 67 03 40). 
We helpen je graag, elke werkdag, tussen 9 - 12 u. en 13.30 - 17 u. 

Veilig op bezoek
Respecteer a.u.b. de coronaregels. 
Je vindt ze op de museumwebsite en in de inkomhal. 
Zo geniet je van een rustig, veilig en aangenaam bezoek.

Maastricht

75 min.

70 min.

60 min.

30 min.

30 min.
55 min.

Aken

Luik

Namen

Brussel

Tongeren

Antwerpen
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