
Vervangende opdracht Parijs: Museumronde 
 
Omdat je niet meegaat op excursie naar Parijs krijg je een vervangende opdracht. De opdracht is om 
drie musea uit de lijst te bezoeken en te presenteren over wat je daar hebt gezien, ontdekt, geleerd 
etc. Het doel van deze opdracht is om je te laten inspireren en je horizon te verbreden. 
 
De opdracht 
Per museum kies je twee inspirerende kunstwerken uit waar je foto’s/filmpjes van maakt die je 
verwerkt in je presentatie. In totaal selecteer je dus minimaal zes kunstwerken voor je presentatie. 
Een kunstwerk kan een schilderij zijn, maar bijvoorbeeld ook een couture kledingstuk, een 
modetekening, een kunstfoto of modeaccessoire.  
 
Per geselecteerd kunstwerk vertel je tijdens de presentatie: 

- De titel van het kunstwerk (indien van toepassing), de kunstenaar/maker en het jaartal 
waarin het werk gemaakt is 

- Waarom inspireert dit kunstwerk jou? (Denk bv aan: vormen, materialen, kleurgebruik, 
thematiek, concept etc) 

- Wat was de achterliggende gedachte of inspiratiebron van de kunstenaar/ontwerper bij het 
maken van dit werk? 

- Eventuele bijzonderheden over het werk die het vermelden waard zijn. 
 
In week 9 of 10 houd je deze presentatie voor je docent. Het precieze tijdstip van de presentatie 
krijg je na de voorjaarsvakantie van ons te horen. 
 
 
De museumbezoeken 
Je moet drie musea kiezen uit de lijst op de volgende pagina. Bezoek vooraf de website van het 
museum om te kijken of het museum en de expositie je aanspreken. De gekozen musea bezoek je op 
11, 12, 13 en/of 14 februari. Tijdens het bezoek maak je foto’s en aantekeningen voor je presentatie.  
 
De toegangsbewijzen moet je bewaren, deze zijn namelijk een bewijs dat je geweest bent én deze 
mag je bij ons declareren.  
 
Je mag de museumbezoeken uiteraard samen met een klasgenoot doen. Maar de presentatie mag je 
niet samen doen, deze maakt iedereen individueel. 
  



Maak een keuze uit onderstaande musea: 
 

1. Kunsthal – Rotterdam 
Mode-expositie: Thierry Mugler – Couturissme 
Museumpark 
Westzeedijk 341 
3015 AA Rotterdam 
www.kunsthal.nl	 
 

2. Museum No Hero - Delden 
Mode-expositie: Yves & Catherine – Une histoire d’amour 
Hengelosestraat 2/4 
7491 BR Delden 
www.museumnohero.nl 

 
3. Foam – Amsterdam 

Mode-expositie: Adorned – the Fashionable Show 
Keizersgracht 609 
1017 DS Amsterdam 
www.foam.org 

 
4. CODA – Apeldoorn 

Expositie 1: Drag Power – Gender, pride & glamour 
Expositie 2: Beppe Kessler (objecten en sierraden) 
Vosselmanstraat 299 
7311 CL Apeldoorn 
www.coda-apeldoorn.nl 
 

5. Textielmuseum - Tilburg  
Mode-expositie: The Art of Lace 
Goirkestraat 96 
5046 GN Tilburg 
www.textielmuseum.nl 

 
6. Stedelijk Museum – Amsterdam 

Museumplein 10 
1071 DJ Amsterdam 
www.stedelijk.nl 
 

7. Groninger Museum 
Museumeiland 1  
9711 ME Groningen 
www.groningermuseum.nl 
 
 
 
 

 
Let op! Bewaar de toegangskaarten goed, deze kunnen namelijk bij ons gedeclareerd worden en zijn een 
bewijs dat je die dag in het museum bent geweest.  
Toegang voor het Groninger Museum is gratis op vertoon van je Alfa-college studentenpas. 


