
VOORBIJ HET MYSTERIE  
13 OKTOBER 2018 - 21 APRIL 2019

2500 v.Chr. In het zuiden van Engeland wordt met 
man en macht gewerkt. Er verrijst een wonderbaarlijk 
monument. Stonehenge: symbool van eenheid. 
Tussen volkeren. Tussen hemel en aarde. 
Ontdek er alles over in deze intrigerende tentoonstelling. 
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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.galloromeinsmuseum.be

SITUERING
Het museum ligt in het centrum van Tongeren, 
vlak achter de O.L.V.-Basiliek. Parkeren doe je op 
parkings P4 of P5 (gratis) of in de ondergrondse 
parkings ‘Julianus’, ‘Grote Markt’ of ‘Centrum’. 

OPENINGSUREN
•  dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 u.
•  zaterdag, zon- en feestdagen, 

schoolvakanties (België) van 10 tot 18 u.
• Workshop ‘Maak je eigen steencirkel’: 
 weekends, feestdagen en schoolvakanties 
 tussen 10.30 u. en 17.30 u.
Het museum is gesloten op maandag, 
behalve als dat een feestdag is. 

MET DE NMBS NAAR TONGEREN
Het station van Tongeren ligt op wandelafstand 
van het Gallo-Romeins Museum. De B-Dagtrip 
‘Stonehenge - Voorbij het mysterie’ combineert in 
één voordelig ticket de treinrit heen en terug met 
de toegang tot de tentoonstelling. 

TOEGANGSPRIJZEN
Stonehenge - Voorbij het mysterie
• Volwassenen: € 10,00
• Kinderen en jongeren van 4 tot 26 jaar: € 1,00
• 55+, personen met een beperking, 

kortinghouders en groepen: € 8,00
• Gezinnen: € 21,00

Stonehenge - Voorbij het mysterie
+ permanente tentoonstelling
• Volwassenen: € 15,00
• Kinderen en jongeren van 4 tot 26 jaar: € 1,00
• 55+, personen met een beperking, 

kortinghouders en groepen: € 10,00
• Gezinnen: € 31,00

De audiogids en deelname aan het atelier zijn 
inbegrepen in de toegangsprijs.

Op zoek naar de programma’s voor scholen? 
Raadpleeg www.galloromeinsmuseum.be   

De tentoonstelling is een productie 
van het Gallo-Romeins Museum i.s.m. 
MuseumsPartner (Oostenrijk).



SFEERVOLLE SETTING
Ons verhaal van Stonehenge is steengoed. 
Wetenschappelijk up-to-date. Levensechte 
fi guren, panoramische tekeningen, anima-
ties, schaalmodellen en fi lmbeelden zetten 
het kracht bij. Leren en beleven gaan zo hand 
in hand. 

AUTHENTIEKE VOORWERPEN
Je ziet werktuigen waarmee het monument 
werd gebouwd. Crematieresten. Versierde 
aardewerken potten en afval van bras-
partijen. Gouden sieraden ook. Stonehenge 
was een plek van werken en feesten, van 
leven en dood.   

ARCHEOLOGIE IS COOL
Curator van de tentoonstelling 
is toparcheoloog Mike Parker 
Pearson. Gepassioneerd ver-
telt hij over zijn opgravings-
campagnes in Stonehenge. Je 
raakt in de ban van zijn niet afl a-
tende zoektocht naar antwoorden. 
Voorbij het mysterie.

Wie heeft de monumentale constructie 
opgetrokken? Ze is een staaltje van technisch 
vernuft. Hoe gingen de bouwers te werk? 
Maar vooral: waarom leverden ze die 
gigantische inspanning? De tentoonstelling 
focust op de mensen die tot zoiets groots 
in staat waren.   

STONEHENGE 
IS EEN VERHAAL 

VAN MENSEN, 
NIET VAN STENEN.

STEENTIJD VOOR  HET HELE GEZIN
Voor kinderen zijn er een speciale audio-

guide en interactieve toepassingen. Ook 
kunnen ze creatief aan de slag met 

steenmateriaal. Wedden dat je 
graag een handje toesteekt? 
Uiteraard mag de zelfgemaakte 
steencirkel mee naar huis.

Wetenschappelijk up-to-date. Levensechte 
fi guren, panoramische tekeningen, anima-
ties, schaalmodellen en fi lmbeelden zetten 
het kracht bij. Leren en beleven gaan zo hand 

Je ziet werktuigen waarmee het monument 
werd gebouwd. Crematieresten. Versierde 
aardewerken potten en afval van bras-
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