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106 na Christus. De Romeinen voegen Dacia toe aan hun
immense Rijk. De nieuwe provincie ligt in wat vandaag
Roemenië is, het oude thuisland van Daciërs en Geten. Hun
magnifieke goud- en zilverschatten schitteren eenmalig in
België, in een eigentijds decor met grootse filmbeelden van
natuurlandschappen.
Ook voorwerpen van Grieken, Kelten en Scythen trekken de
aandacht. Wie waren zij? Wat dreef hen naar de regio? Hoe verliepen de contacten met de plaatselijke bevolking? Maak samen
met je leerlingen een gevarieerde reis, steeds dieper in de tijd.
Exploreer het verre verleden van een prachtig land aan de andere kant van Europa.

Gouden
spiraalvormige
armband.
Nationaal Museum
van de Roemeense
Geschiedenis (Boekarest).

RONDLEIDING:

CULTURELE
HOTSPOT
Romeinen, Daciërs, Geten, Grieken, Kelten en Scythen: in deze rondleiding staan zes cultuurgroepen
en hun onderlinge contacten centraal. Hun favoriete
speelveld? Roemenië, meer dan 2000 jaar geleden.
Onder de vakkundige leiding van een gids ontdekken je leerlingen dat culturen niet statisch maar dynamisch zijn, dat ze continu met elkaar in interactie
treden. Ze leren dat externe beïnvloeding spanning
en geweld kan opleveren, maar evengoed aanleiding
geeft tot bloei en vernieuwing. Uiteraard past de
gids zich aan het kennisniveau van de groep aan.
Rondleiding tijdelijke tentoonstelling
Lager onderwijs: tweede en derde graad
Secundair onderwijs:
eerste, tweede en derde graad
NL/FR
1,5 uur
Max. 15 leerlingen per groep
(4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 60 per groep (gids) + € 1 per leerling
(toegang). Leerkrachten gratis

VRIJ BEZOEK MET AUDIOGUIDE:

MIJN THUISLAND
Luca is 12, woont in Antwerpen en heeft Roemeense roots. Hij vertelt honderduit over het roemrijke
verleden van zijn geboorteland. Dat doet hij aan de
hand van 20 karakteristieke objecten. Voorwerpen
die staan voor migratie, contacten, uitwisseling en
de mensen die daarachter schuilgaan.

EXPEDITIE DACIA
Pik een audioguide op en maak samen met je leerlingen een wandeling door de tentoonstelling. Er
zijn 30 audiofragmenten beschikbaar die elk 2 tot
3 minuten duren.
Eén na één passeren de zes bevolkingsgroepen de
revue. Romeinen, Daciërs, Geten, Grieken, Kelten
en Scythen. Zes verschillende cultuurlandschappen
schuiven voorbij: van de zuidelijke Karpaten tot de
kuststreek aan de Zwarte Zee.

Audiotour tijdelijke tentoonstelling
(zonder gids)
Mijn thuisland: lager onderwijs: tweede en
derde graad; secundair onderwijs: eerste jaar
Expeditie Dacia: secundair onderwijs:
tweede t.e.m. het zesde jaar
NL/FR
Mijn thuisland: 45 min. audioguide
(totale bezoekduur 60 tot 90 minuten)
Expeditie Dacia: 60 min. audioguide
(totale bezoekduur tot 90 minuten)
Max. 3 groepen van 15 leerlingen kunnen
tegelijk starten. We rekenen op minstens
1 begeleider per 15 leerlingen.
Deze begeleider houdt toezicht in de zaal.
€ 1 per leerling (toegang en huur audioguide).
Leerkrachten gratis
Ook voor dit programma is reserveren
noodzakelijk.

SPECIALE
RONDLEIDINGEN:

[BIJ DE GALLO-ROMEINEN]

ROMEINSE KRUIDENWANDELING:

OP STAP MET DE MEDICUS
Je leerlingen ontdekken de geheimen van
de Beukenberg: een prachtig stukje natuur
én het grootste beschermde archeologische monument van België. In de Romeinse tijd lag hier het houten kanaal dat
Tongeren van drinkwater voorzag.
Vlakbij dit aquaduct wacht een gedreven
natuur- en museumgids de leerlingen op.
Tijdens de wandeling speelt hij de rol van
Romeinse dokter. Hij introduceert de leerlingen in de wereld van planten en hun geneeskundige toepassingen in de Romeinse
tijd. Geen kwaaltje of onze medicus weet
er raad mee!

Dit programma biedt een boeiende mix van
cultuur en natuur, een kennismaking met
de Gallo-Romeinse leefwereld en de sporen
die de Romeinse beschaving naliet in het
hedendaagse landschap.
Educatieve wandeling
Lager onderwijs: derde graad
Secundair onderwijs: eerste graad
Van april t.e.m. september
NL
2 uur
Max. 22 leerlingen per groep
(3 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 75 per groep (gids).
Leerkrachten gratis

RONDLEIDING VOOR
BLINDEN EN SLECHTZIENDEN:

CASA ROMANA

In deze rondleiding voel, ruik en proef je
het Romeinse verleden. In de Gallo-Romeinse afdeling belicht de gids het ontstaan en de lay-out van Romeins Tongeren. Aan de hand van speciaal ontworpen
maquettes exploreren de deelnemers in
kleine groep de architectuur en de indeling van een Romeinse stadswoning. Als
uitsmijter verkennen ze de Gallo-Romeinse keuken: replica’s, mediterrane kruiden
en exotische geuren prikkelen de zintuigen en garanderen een onvergetelijke beleving.

Rondleiding
permanente tentoonstelling
NL/FR
1,5 uur
Max. 5 blinden/slechtzienden
per groep
€ 12 per persoon (toegang + gids).
Begeleiders gratis

RONDLEIDING MET DEMO:

INWIJDING VOOR
TOEKOMSTIGE LEERKRACHTEN

PERMANENTE TENTOONSTELLING:

RONDLEIDINGEN

MUSEUMZAPPEN
500.000 jaar geschiedenis in een notendop.
De leerlingen trekken door het museum
met een dynamische gids. Ze maken achtereenvolgens kennis met de wereld van
de prehistorische jagers-verzamelaars, de
eerste landbouwers en de Gallo-Romeinen.
Ze leren dat het leven van een mens – ook
hún leven – sterk bepaald wordt door de periode waarin hij leeft: andere tijden, andere
levens. Geregeld is er ruimte voor vragen
en debat. Een leerrijke en leuke kennismaking met de verschillende manieren van
‘samen-leven’ uit lang vervlogen tijden.
Rondleiding
permanente tentoonstelling
Lager onderwijs:
tweede en vooral derde graad
NL/FR
1,5 uur
Max. 15 leerlingen per groep
(4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 60 per groep (gids) + € 1 per leerling
(toegang). Leerkrachten gratis

VAN HET
EEN KOMT
HET ANDER

BIJ DE
GALLOROMEINEN

Hoe leefden de prehistorische jagers-verzamelaars? Waarom schakelden ze over op
een boerenbestaan? Wanneer trad er voor
het eerst sociale ongelijkheid op? Wat veranderde er na de Romeinse verovering? De
bekwame gids leidt de klas door 500.000
jaar geschiedenis en geeft inzicht in de
grote maatschappelijke transformaties. Na
de rondleiding zien de jongeren dat alles
ook anders had kunnen zijn, nu én in het
verre verleden. Maar vooral: ze beseffen
dat er goede redenen zijn waarom de oude
samenlevingen zich op die manier hebben
ontwikkeld.

De rondleiding focust op de Romeinse verovering en op de Gallo-Romeinse mengcultuur die hier tot stand kwam. De leerlingen
raken vertrouwd met het beleid van keizer
Augustus en met de rol die de elite speelde
bij de verspreiding van de Romeinse cultuur. Een passionele gids vertelt honderduit en gaat tot op het bot. De leerlingen
maken diepgaand kennis met de nieuwe
technieken, gebruiken en gewoontes die
de Romeinen introduceerden: munten als
betaalmiddel, het veelgodendom, nieuwe
bouwmaterialen zoals vensterglas en beton,
technieken zoals vloerverwarming, voedingsmiddelen zoals olijfolie en vissaus ...
Tegelijk ontdekken ze dat aloude Gallische
elementen bleven doorwerken en dat het er
in onze streken toch anders aan toeging dan
in Rome.

Rondleiding
permanente tentoonstelling
Secundair onderwijs:
eerste, tweede en derde graad
NL/FR
1,5 uur
Max. 15 leerlingen per groep
(4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 60 per groep (gids) + € 1 per leerling
(toegang). Leerkrachten gratis

Rondleiding
permanente tentoonstelling
Secundair onderwijs:
eerste, tweede en derde graad
aanbevolen voor leerlingen Latijn!
NL/FR
1,5 uur
Max. 15 leerlingen per groep
(4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 60 per groep (gids) + € 1 per leerling
(toegang). Leerkrachten gratis

Leerkrachten in spe krijgen inzicht in de
didactische principes achter de permanente tentoonstelling. Een ervaren medewerker publiekswerking presenteert het
educatieve aanbod LO en/of SO, met aandacht voor een doelgroepgerichte aanpak
en afwisseling in didactische werkvormen.
Zo ontdekken de studenten de meerwaarde van een museumbezoek als onderdeel
van hun toekomstige lessenpakket en zien
ze hoe ook een museum didactisch onderbouwde keuzes maakt. Handig als ze later
in een school aan de slag gaan. Uiteraard
kunnen ze ook zelf enkele atelieractiviteiten of andere programma’s uitproberen.
Informeer ons over je wensen.

Rondleiding met demo
Hoger onderwijs
NL
2,5 uur
Max. 20 personen per groep
€ 60 per groep (gids) + € 1 per student
(toegang). Lectoren gratis

RONDLEIDING À LA CARTE
Kies voor een museumbezoek op maat dat naadloos aansluit bij de lesinhoud en de
interesses van jouw groep. Je stelt je rondleiding zelf samen op onze website. Je geeft je
doelgroep en ideale duur van de rondleiding aan (1 - 1,5 - 2 uur). Daarna doorzoek je
virtueel het museum en maak je een keuze uit meer dan 40 topics. Ga je voor ‘Lichaam
neanderthaler aangepast aan hard bestaan’, ‘Boeren in de ban van vee’ of ‘Eigenaar van
villa begraven onder indrukwekkende grafheuvel’? De duur van de rondleiding bepaalt
het aantal te kiezen topics.
Ook houden we – in de mate van het
mogelijke – graag rekening met jouw
specifieke noden of wensen. Geef ze
dus zeker mee. Je bent nu helemaal
klaar voor jouw rondleiding met gepersonaliseerde begeleiding.
Rondleiding
permanente tentoonstelling
Lager, secundair
en hoger onderwijs
NL
1 tot 2 uur (advies: 1,5 uur)
Max. 15 leerlingen per groep
(4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 60 per groep (gids) +
€ 1 per leerling (toegang).
Leerkrachten gratis

[DE OERMENS]

PERMANENTE
TENTOONSTELLING:

RONDLEIDINGEN
MET ATELIERS
DE OERMENS - MINI
Een toffe gids neemt de allerjongsten op sleeptouw door de steentijd. De
thema’s worden benaderd vanuit hun leefwereld. Beleving en verwondering
staan centraal. Speels ontdekken de kinderen hoe onze voorouders woonden, aan voedsel kwamen en zich kleedden. Ook voelen ze aan ‘prehistorische’ materialen: hout, been, steen en pels. Afsluitend maken de kinderen
een amulet. Een fijne herinnering aan een beklijvend bezoek.
Rondleiding permanente tentoonstelling met afsluitende activiteit
Derde kleuterklas
NL
1,5 uur (voorzie 2 uur, inclusief aan- en omkleden, toiletbezoek)
Max. 15 kleuters per groep (2 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 65 per groep (gids) + € 1 per kleuter (toegang). Leerkrachten gratis

DE OERMENS
Het (over)leven van de eerste mensen werd sterk bepaald door de natuurlijke omgeving en het klimaat. Dat ontdekken de leerlingen in dit programma.
Ze komen te weten hoe onze voorouders rondtrokken, welke jachtstrategieën ze gebruikten, hoe ze vuur maakten en hun kamp organiseerden. De
gids gaat met de kinderen in gesprek en doet ze nadenken over de huidige
manier van leven. Afsluitend gaan ze creatief aan de slag in één van de ateliers. Met natuurlijke materialen maken ze een persoonlijk werkstuk dat ze
mee naar huis nemen.
Rondleiding permanente tentoonstelling met atelier
(creatieve workshop)
Lager onderwijs: eerste, tweede en derde graad
NL/FR
2 uur (1 uur rondleiding en 1 uur atelier)
Max. 15 leerlingen per groep (4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 70 per groep (gids en materiaal) + € 1 per leerling (toegang).
Leerkrachten gratis

[ATUATUCA TUNGRORUM]

[ARCHEOLOOG@WORK]

TEN AANVAL!
Je leerlingen beleven de Romeinse verovering van onze regio vanop de eerste rij. In de rondleiding maken ze beknopt kennis met de samenleving zoals
die er uitzag vóór de komst van de Romeinen. Daarna gaat alle aandacht
naar de strijd tussen Galliërs en Romeinen. Ook komt aan bod hoe de veroveraars het leven van de Galliërs diepgaand hebben beïnvloed.
In de workshop dompelt een gespecialiseerde gids de leerlingen onder in
het strijdgewoel. Na de kortfilm over de list van Ambiorix proberen de leerlingen Romeinse en Gallische wapenrustingen uit.
Rondleiding permanente tentoonstelling met atelier
(diverse werkvormen)
Lager onderwijs: tweede en derde graad
NL/FR
2 uur (1 uur rondleiding en 1 uur atelier)
Max. 15 leerlingen per groep (4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 70 per groep (gids en materiaal) + € 1 per leerling (toegang).
Leerkrachten gratis

N I E U W!

T
VANAF MAAR
2020

ARCHEOLOOG@WORK
RONDLEIDING PERMANENTE TENTOONSTELLING MÉT ARCHEOLOGIEWORKSHOP
Eerst bezoeken je leerlingen de Gallo-Romeinse afdeling. Niet alleen de
objecten, maar ook de archeoloog en zijn taken staan centraal. Wat weten
we dankzij de archeologie over de Romeinse tijd? Hoe leefden de inwoners van Atuatuca Tungrorum, pakweg 2000 jaar geleden? De gids daagt
de leerlingen uit én geeft enthousiast inzicht.
Na de rondleiding volgt een workshop. Hier steken je leerlingen de handen uit de mouwen – als echte archeologen. Ze onderzoeken het vondstmateriaal van een Romeinse woning, opgegraven in hartje Tongeren. In
groepjes maken ze kennis met archeologische technieken en voeren ze
diverse wetenschappelijke onderzoeken uit. Ze reconstrueren de stadswoning en dringen door tot de leefwereld van de inwoners van weleer.
Hiervoor is teamwork essentieel.

In dit programma gaan denken en doen hand in hand. Je leerlingen ontdekken dat archeologie niet om voorwerpen draait, maar om mensen.
Rondleiding permanente tentoonstelling
met archeologieworkshop
Secundair onderwijs: eerste graad
NL
2 uur (1 uur rondleiding en 1 uur atelier)
Max. 15 leerlingen per groep (4 groepen kunnen tegelijk starten)
€ 70 per groep (gids en materiaal) + € 1 per leerling (toegang).
Leerkrachten gratis

ATUATUCA TUNGRORUM
De leerlingen maken eerst beknopt kennis met de grote omwentelingen die
voorafgingen aan de Romeinse verovering. Daarna bezoeken ze de Gallo-Romeinse afdeling. Ze leren hoe onze voorouders leefden in ‘Atuatuca
Tungrorum’ (Tongeren), anno 150 n.Chr. Dan is het tijd voor een spannend
spel, op een bord van 3 op 3 meter met de plattegrond van de antieke stad.
Elk team moet zoveel mogelijk vragen juist beantwoorden. Er zijn ook uitbeeld-, puzzel- en tekenopdrachten. De goed opgeleide gids stemt de moeilijkheidsgraad af op de leeftijd en het niveau van de leerlingen.
Rondleiding permanente tentoonstelling met atelier (bordspel)
Lager onderwijs: derde graad
Secundair onderwijs: eerste graad
NL/FR
2 uur (1 uur rondleiding en 1 uur atelier)
Max. 15 leerlingen per groep
Let op: van 1 september 2019 tot 5 januari 2020:
4 groepen kunnen tegelijk starten
vanaf 6 januari 2020: 3 groepen kunnen tegelijk starten
€ 60 per groep (gids) + € 1 per leerling (toegang).
Leerkrachten gratis

JE KLAS
INSCHRIJVEN?
HET KAN
IN 1-2-3!
1. Bekijk eerst ons actuele aanbod. Het
staat ook online. Zo krijg je al een
idee van het ideale programma voor
jouw leerlingen.
2. Verzamel alle mogelijke informatie
voor je inschrijving: grootte van de
groep, al dan niet gebruik van de
lunchruimte, enkele mogelijke data
(meer dan 1 dus, soms is je datum al
volgeboekt!). Denk ook na of je het
programma ’s morgens of ’s middags
wil starten.

SUPER

L E U K!

VRIJ BEZOEK
MET AUDIOGUIDE

BOB DE GRAVER
VERTELT
Archeoloog Bob de Graver vertelt honderduit over objecten
uit het verre verleden. De leerlingen komen te weten hoe
de mensen, die deze voorwerpen maakten en gebruikten,
hier vroeger leefden. Hij geeft ze ook een kijkje achter de
schermen. Met welke specialisten werkt hij samen? En welke stukken heeft hij ooit zelf opgegraven? Bob stelt de leerlingen tijdens het parcours leuke quizvragen. Wedden dat
de leerlingen tot op het einde geboeid blijven?
Ter info: dit programma werkten we uit samen met een groep
kinderen.

TIJDREIS
Pik een audioguide op en maak samen met je leerlingen een
wandeling door de tijd, van neanderthalers naar de eerste
boeren en de Kelten tot de Gallo-Romeinen. Maak je keuzes
in samenspraak, ‘on-the-go’. Welke objecten fascineren het
meest? Er zijn 50 audiofragmenten beschikbaar die elk 2 tot
3 minuten duren. Neem de tijd om geregeld met de groep te
reflecteren. Uiteraard leent de audioguide zich ook tot een
diepgaande verkenning van een bepaalde periode.

Online thema’s over het verre verleden raadplegen? Log in op het
Exploratorium. Hier vind je heldere uitleg over onderwerpen zoals
‘Vuursteenbewerking bij de neanderthaler’, ‘Ambiorix tegen Caesar’ en
‘Vrouwelijke schoonheidsidealen bij de Romeinen’ … Bij elk van de
thema’s kun je tekeningen, filmpjes en foto’s oproepen.

Gratis. Plaats voor 100 leerlingen.

We rekenen erop dat de leerkracht tijdens dit groepsbezoek de leerlingen samenhoudt, en dat er minstens
1 begeleider is per groep van 15 leerlingen.
€ 1 per leerling (reguliere toegangsprijs).
Leerkrachten gratis
Reserveer je tijdslot.

Snel naar het Exploratorium op www.galloromeinsmuseum.be

MAAK ER
EEN DAGUITSTAP VAN!

3. In Limburg
Fiets door het water of de bomen, bezoek Bokrijk of de mijnstreek,
wandel in het Nationaal Park Hoge Kempen …
Op www.visitlimburg.be ontdek je deze en nog veel meer boeiende activiteiten.

LUNCHRUIMTE

Onze gidsen zijn speciaal opgeleid om het maximum uit
onze programma’s te halen – inhoudelijk én didactisch.
Leid je toch liever zelf je leerlingen rond? Of wil je hen
zelfstandig de collectie laten ontdekken (bv. met een vragenlijst)? Dat kan. Ook in dat geval vragen we je om je
komst even te melden en een tijdslot te reserveren.

Of grasduin online door de museumcollectie. Via de handige zoekfunctie verschijnen objecten op het scherm, in een aantrekkelijke
hogeresolutiefoto mét uitleg, datering, vindplaats en materiaalsoort.
Handig voor in de klas.

2. In Tongeren
Kies zelf uit het rijke aanbod of laat je leerlingen een programma
samenstellen en vergroot zo hun betrokkenheid. Bezoek het Teseum, maak een educatieve stadszoektocht, volg een interactieve
rondleiding in het begijnhofmuseum, ontdek de Moerenpoort,
wandel door natuurreservaat De Kevie …
Alle info vind je op www.toerismetongeren.be.

Contact:
Huberte Renaers:
+ 32 (0)12 67 03 40
huberte.renaers@stadtongeren.be
Oréane Vandenreyt:
+ 32 (0)12 67 03 41
oreane.vandenreyt@stadtongeren.be
Van ma t.e.m. vr van 9 - 12 u.
en van 13.30 - 17 u.

GROEPSBEZOEK
ZONDER GIDS

EXPLORATORIUM

1. In het Gallo-Romeins Museum
Combineer de permanente collectie met een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling over Dacia. Of trek naar buiten voor de Romeinse kruidenwandeling (van april t.e.m. september).

Audiotour permanente tentoonstelling (zonder gids)
Bob de Graver vertelt: lager onderwijs:
tweede en derde graad; secundair onderwijs: eerste jaar
Tijdreis: secundair onderwijs:
tweede t.e.m. het zesde jaar
NL/FR/E/D
60 min. audioguide (totale bezoekduur tot 120 min.)
Max. 3 groepen van 15 leerlingen kunnen tegelijk
starten. We rekenen op minstens 1 begeleider per
15 leerlingen. Deze begeleider houdt toezicht in de zaal.
€ 1 per leerling (toegang en huur audioguide).
Leerkrachten gratis
Ook voor dit programma is reserveren noodzakelijk!

ONMISBAAR VOOR IN JE KLAS:

Een hele dag vullen in en rond Tongeren?
Er zijn tal van mogelijkheden!

3. Bel of mail naar Huberte of Oréane
van onze reservatiedienst. Zij leggen
je inschrijving vast, stap na stap. Ze
weten ook perfect welke programma’s het best geschikt zijn voor welke leeftijdsgroep en studierichting
en welke programma’s je makkelijk
kunt combineren.

TIP!
Surf naar

TIP!
HET TESEUM
Makkelijker kan niet. Het Teseum
ligt op één minuutje wandelen van
het Gallo-Romeins Museum. Hier
dompel je jouw leerlingen onder in
de mystieke sfeer van kerkschatten en
archeologie. Kies voor het interactieve iPod-parcours door de schatkamer
van de O.L.V.-basiliek. Of diep hun
archeologische kennis verder uit met
een audiotour in de archeologische site
onder de basiliek. Voor beide is er een
kinderversie (6 - 12 jaar) en jongerenversie (12 - 16 jaar) beschikbaar.
Meer info vind je op www.teseum.be

www.galloromeinsmuseum.be
en schrijf je in op onze nieuwsbrief:
je blijft op de hoogte van alle
nieuwe programma’s.

GALLO-ROMEINS MUSEUM

Kielenstraat 15, B-3700 Tongeren
tel. +32 (0)12 67 03 30
grm@stadtongeren.be
www.facebook.com/galloromeinsmuseum

www.galloromeinsmuseum.be

Verantwoordelijke uitgever:
stad Tongeren, AC Praetorium,
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren

