FAMILIEPLATTEGROND

NIVEAU 1
NIEUW GUINEA

10	Hoeveel KROKODILLEN tel jij in deze tentoonstelling? (AL)

WELKOM IN HET TROPENMUSEUM

In ons museum is veel te doen voor jou en je familie.
Op deze plattegrond vind je alle activiteiten die jullie
samen kunnen doen.

11	Ruik met je ogen dicht aan de

GEURKASTJES, welke specerijen
herken je? (AL)

12	Wie vindt als eerste de LUIAARD? (AL)

NIVEAU -1

1	
ROLSTOELEN zijn bij de kassa te leen.
2

Hier mag je ETEN & DRINKEN.

WC

3	Bij de informatiebalie kun je de

KIJKTOUR VOOR FAMILIES lenen. (4+)

DE DUISTERNIS ONTVLUCHTEN
4

( VANAF 10 JULI)

Sabi
Suriname

Laat je inspireren
door kunstenaar Issam Kourbaj en
maak zelf een beeldje uit Aleppo zeep. (4+)

5

6

De duisternis ontvluchten

4

5
Things
That
Matter

Lichthal
Great Hall

13

Indonesië
Indonesia

12

sluit je ogen en luister goed.
Wat hoor je allemaal? (AL)

NIVEAU 2
HEALING POWER

Things
That
Matter

3

15	Bekijk hier de amuletten. Welk AMULET

8
9

SABI SURINAME

	Tropenmuseum Junior (6+)
Interactieve doe-tentoonstelling! Reserveer een plek om zeker te zijn dat
je mee kunt doen. Meer informatie: www.tropenmuseumjunior.nl.

THINGS THAT MATTER

6	Oefen je Arabisch en spuit zelf digitaal graffiti in het paviljoen over TAAL. (8+)
7	Speel de Geloof-in-de-mix quiz in het paviljoen over GELOOF. (10+)
8	Luister naar een spannend verhaal in het paviljoen over KLIMAAT. (8+)
	
FEEST! WERELDWIJD Een vrolijke familieruimte vol met feestelijke
doe-activiteiten! Alle activiteiten vind je via www.tropenmuseum.nl/families. (AL)

9

Nieuw Guinea
New-Guinea

11

14	Ga bij het BOEDDHISTISCH ALTAAR zitten als een boeddhistische monnik,

Café De Tropen

7

14

maken? (AL)

Entree
Entrance

NIVEAU 0

Studio

13	Met welk SCHIP zou jij het liefste een reis

Tropenklas

10

Zuidoost-Azië
Southeast-Asia

ZUIDOOST-AZIË

2

1

World Press Photo: Door de lens van
World Press Photo: Seen through the lens of

INDONESIË

zou jij bij je willen dragen en waar
beschermt deze je tegen? (8+)

16

15

17 Start
18

Healing Power
Winti, Sjamanisme en Hekserĳ

Cadeau, hoezo?
Kom geven beleven

20

WC

16	Hier kun je samen lekker DANSEN. Luister goed

19

Start

naar de muziek en laat je helemaal gaan! (AL)

CADEAU, HOEZO? KOM GEVEN BELEVEN Ga samen aan de slag in deze
familietentoonstelling! Hoe en waarom geven we wereldwijd cadeaus.

17 Bekijk de vitrines met gegeven cadeaus. Bij iedere vitrine vind je een FAMILIEVRAAG,
deze herken je aan het kijk-symbool. (AL)

18	Doe mee met het CADEAU-ONDERZOEK van Ayoub. Cadeaus geven en krijgen is niet
zo simpel als het lijkt! (AL)

19 Speel het OFFERBENODIGDHEDEN-SPEL vind de juiste voorwerpen bij het goede offer. (AL)
20	Maak een cadeau voor de koningin! Ontwerp zelf een POP en zet jouw ontwerp
in de kast erbij. (AL)

GRAAG TOT ZIENS! We hopen dat je een leuk bezoek hebt gehad! Handig voor een volgend bezoek: op onze website vind je een actueel overzicht van alle familieactiviteiten, www.tropenmuseum.nl/families.

