Begane grond

1e verdieping

Plattegrond van de expositie

Lieve Nadège,
welkom in het Musée de Flandre!
Heeft u gemerkt dat er naar ons
gekeken wordt?

Inderdaad, mijn beste
Bernard. Het is de
hoogste tijd ons even
voor te stellen...

Een goeden dag, jonge bezoeker!
Het Musée de Flandre heeft ons een zeer speciale
opdracht gegeven: de schilderijen met feesten en
kermissen in Vlaanderen in de 16e en 17e eeuw te
bestuderen.

Vandaag ben jij onze assistent(e) en je gaat ons
helpen bij onze expeditie.
Je zult zien dat er achter sommige woorden een sterretje (*) staat: deze woorden
worden onder aan de pagina uitgelegd.

Ben je klaar?
Nou... dan gaan we beginnen!

0. Een reis door de tijd...
Volg ons, om te beginnen, in 2 schilderijen van de Vlaamse
schilder Pieter Bruegel de Oude, die in de 16e eeuw leefde.

Zijn Bruiloftsmaal en Boerenbruiloftsdans zijn heel bekend. De 1e bevindt zich nu in Wenen in Oostenrijk, en de 2e
in Detroit in de Verenigde Staten.
En omdat ze heel kwetsbaar zijn, mogen ze niet meer reizen. Dus zijn we maar in deze kunstwerken gedoken!

3,2,1... af !

1. Sluip de Tuin der Liefde binnen
Ons bezoek begint in de tijd van de ridders.
In de 15e eeuw stond de hertog Filips de Goede
bekend om zijn prachtige feesten.
Vind de Tuin der Liefde aan het hof van Filips

de Goede...
1.

Herken je deze 3 personen in de menigte?

Ik ben de machtige
hertog van
Bourgondië, Filips
de Goede.

2.

Ik ben de nar van
hertog Filips.
Men herkent me aan
mijn rode kleding.

Ik ben misschien
Gilles Binchois, een
beroemde componist.
Ik ben in het zwart gekleed.

Zonder muziek is er geen feest! Verbind ieder instrument met zijn muzikant.

BOMBARDE

SCHALMEI

TROMPET

2. Ik nodig je uit voor
een bruiloft…
In de 16e eeuw vormden bruiloften een belangrijk moment om
feest te vieren. Vlaamse artiesten, zoals Pieter van der Borcht,
hebben deze vaak afgebeeld. Vind zijn gravure van het Bruiloftsmaal terug.

1.

Verbind ieder detail met zijn legenda.
De bruid zit
in het midden van de tafel.
De gasten brengen
geschenken mee.
De griffier maakt een lijst op van
de geschenken.
Er wordt veel bier en wijn
gedronken.
In een kookpot bereidt men
grutten, een pap van granen.
Sommigen eten en drinken zo
veel, dat ze moeten overgeven.
Op de dag van de bruiloft hebben
de armen recht op een maaltijd.
Een paar verliefde stelletjes
profiteren van de gelegenheid
om elkaar te zoenen…

Let op, deze info is alleen voor jou…
Maar waar is de bruidegom? Moeilijk te zeggen... Is het misschien
deze jongeman die iets in het oor van de bruid fluistert?

3. Leve de bruid!
Aan het begin van de 17e eeuw schildert Jan Brueghel deze Bruiloftsdans.
1.
Kijk goed naar het schilderij en vind de
personages terug van deze bruiloft.
Let op, sommige zijn hier niet te vinden! Vink
de goede antwoorden aan
⃝ De bruid

⃝ De kookpot met grutten

⃝ De gasten met de geschenken

⃝ De gast die moet overgeven

⃝ De griffier die de lijst van de
geschenken opmaakt

⃝ De maaltijd van de armen
⃝ De verliefde stelletjes

⃝ De drinkers

2.

Wat voel je bij het kijken naar dit kunstwerk?
Omcirkel de woorden van je keuze (je mag meerdere antwoor
den geven).

Leeg

Vol licht

Stijf

Levendig

Somber

Vol kleur

Dicht*

Dicht : Wat dicht op elkaar zit, compact.

Let op, deze info is alleen voor jou…
In het Vlaanderen van de 16e eeuw was de bruid vaak in het
zwart gekleed. Haar haren waren niet samengebonden en zij
droeg op haar hoofd een kroon van bloemen of van papier.
Op haar eigen bruiloft mocht ze niet eten of dansen!

4. Verdwaal niet in dit dorp!
In Vlaanderen waren er veel kermissen, religieuze feesten ter
ere van een heilige*. Zoek de Kermis van Sint-Joris.

1.

Joris bevrijdde een prinses uit de klauwen van een draak.
Zoek Joris, de draak en de prinses. Omcirkel ze.

2.
Deze gravure werd gemaakt aan de hand van een tekening van
een Beroemde Vlaamse schilder uit de 16e eeuw. Om zijn naam te
vinden, moet je het geheime woord ontcijferen.
1 = A

2=B

3=C…

16 9 5 20 5 18

2 18 21 5 7 5 12

4 5

15 21 4 5

— — — — — —

— — — — — — —

— —

— — — —

Heilige (in het christelijke geloof): een persoon die een voorbeeldig leven heeft
geleid en die na zijn dood een keer per jaar met een vereerd wordt.

5. Volg de stoet van bruid en
bruidegom
De Brueghels zijn een grote familie van Vlaamse
schilders. In navolging van Pieter de Oude, hebben
zijn zonen, Pieter de Jonge en Jan de Oude, vaak
feesten geschilderd.
1.

Zoek De bruidsstoet van Pieter Brueghel de Oude. Welk gebouw
wordt voor deze bruiloft tussen twee rijke boerenfamilies het
meest benadrukt? Vink het goede antwoord aan.

⃝ De kerk

2.

⃝ De molen

⃝ Het huis

Op weg naar de kerk heeft de bruidegom zijn bruid en zijn stoet
van zich af geschud! Help de bruid haar geliefde terug te vinden…

De geheimen van het feest...
Met behulp van een aanraakscherm kun je de geheimen van de
kermis ontdekken.

6. Kijk uit voor de nar!
Veel Vlaamse artiesten hebben feesten
geschilderd, zoals Marten van Cleve en zijn

Boerenkermis…
Er is een nar tussen de boeren gekropen... We herkennen
hem aan zijn gele kostuum en zijn ezelsoren.
1.

Vind de juiste schaduw terug en omcirkel deze.

Marten van Cleve gebruikt bijzondere kleuren.
2.

Kijk goed naar de kleuren van zijn Boerenkermis en zoek welke
van de 3 paletten hieronder het zijne is. Omcirkel deze.

Bernard, houd op me
zo te bekijken, u jaagt
me angst aan...

7. Vier feest met Maarten
De volksfeesten zijn momenten waarop iedereen de regels aan zijn laars kan lappen...
Vind het feest van Sint-Maarten terug, dat
op 11 november gevierd wordt.

1.

Het is het einde van de wijnoogst. Bacchus, de romeinse god van
de wijn, is op het feest uitgenodigd. Zie je hem? Omcirkel hem op
het plaatje.

Let op, deze info is alleen voor jou…
Op het schilderij Carnaval in een dorp is de bedelaar met rode
beenwarmers een melaatse. Zijn belletjes waarschuwen de voorbijgangers dat hij er aan komt.

8. Leve de koning !
Op 6 januari eet men de koningskoek ter ere
van de drie Wijzen die uit het oosten kwamen om de zoon van God eer te bewijzen.
1.

Hoe heet dit feest? Ontcijfer de rebus.

————————————
2.

Maak met behulp van de definities en het schilderij de kruiswoordpuzzel af.

1

2
4

3

1. Degene die de boon heeft, draagt me. 2. Ik heb ezelsoren en verstoor
het feest. 3. Ik ben een muziekinstrument met grote pijpen. 4. Ik word
gemaakt van melk, meel en eieren en word gegeten tijdens Driekoningen.

9. In mei vieren we feest!
Ieder seizoen heeft zijn eigen feesten... In mei
wordt de terugkeer van de lente gevierd!
Vind de Meiboom van Pieter Brueghel de Jonge.
1.

Zoek de details die deel uitmaken van het schilderij. Omcirkel ze.
Let op, er zijn er die er niet thuis horen!

Tijdens dit feest danste men op de muziek van een doedelzak.
2.

Dit zijn de passen van een traditionele dans, de branle. Het is jouw
beurt om te dansen!

> Youtube « Bransle des chevaux—élémentaire » (1’50’’)

10. Vlieg er op uit...
Wat een adembenemende omlijsting voor dit dorps
feest!

Het feest werd geschilderd door Jan Brueghel de Oude, de jongste
zoon van Pieter Bruegel de Oude. Er zijn 7 fouten gemaakt op het
schilderij. Zoek ze en omcirkel ze.

Bernard, deze
bergen inspireren me…

11. Neem plaats in de taveerne
In de 17e eeuw schildert de artiest David
Teniers talrijke kermissen.
Wat is dat instrument in het midden van
zijn Kermis van Sint-Joris?
Om zijn naam te ontdekken, moet je de woorden in de tabel doorstrepen
en het geheime woord met de overgebleven letters vormen. Noteer je
antwoord op de stippellijn.
De woorden kunnen in verschillende richtingen gelezen worden.
KRUIK / TON / BEZEM / VAANDEL* / PIJP / GLAS / KRUK
DANSER / DRINKER / FEEST / ROKER / MUZIKANT
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Een vaandel : Een rechthoekige vlag.

12. Sta even stil in deze tuin
Ook de rijken vieren graag feest! Zoek dit
Banket in een park van David Vinckboons
en Ambrosius Francken.

In een mooie tuin eten edellieden oesters en artisjokken en
drinken zij wijn uit mooi servies.
Bekijk het schilderij goed. Kijk goed naar ieder materiaal en verbind de
naam hiervan met het bijbehorende plaatje.

Kant

Parels

Glas

Geborduurde stof

Zijde

Veren

13. En tot slot een
beetje muziek

Dit alles ziet er
smakelijk uit!

Muziekinstrumenten nemen een belangrijke plaats
in bij deze feesten van edellieden.
1.

Verbind ieder plaatje met de bijbehorende naam.
Kijk uit, er is een valstrik!

VIOOL

FLUIT

LUIT

Let op, deze info is alleen voor jou…
In de 17e eeuw was de viool een instrument voor volksmuziek.
Hij begeleidde vaak de doedelzak bij boerendansen. Edellieden
bespeelden dit instrument niet.

Gedraag u een
Diverse schilders hebben
beetje, Bernard!
het verhaal van de Bijbel*
uitgebeeld: de Parabool van de
Verloren zoon.* Vind het schilderij van
Frans Pourbus met deze titel.

2.

Verbind de teksten met de plaatjes om het verhaal te kennen.

1.
2.
3.
4.

5.

De zoon zegt zijn
vader gedag en gaat
op avontuur.

Hij geniet van het
leven en geeft al het
geld uit dat zijn vader
hem gegeven heeft.

Hij is platzak en
wordt met behulp van
een bezem weggejaagd.

Hij is verplicht om te
werken om in zijn
levensonderhoud te
voorzien en bidt God
om vergeving.

Hij keert terug naar
zijn vader en smeekt
hem om hem te vergeven.

De Bijbel : Boek met alle heilig teksten van de joodse,
islamitische en christelijke godsdienst.

Wat was het leuk om met jou langs deze feesten te gaan!
Wij hopen dat jij het ook leuk gevonden hebt.
Je kunt de antwoorden bij de balie. Tot gauw!

Bernard, wilt u alstublieft
de familieactiviteiten
noteren die men niet mag
missen!
Mmm, houden jullie
vooral van meditatie,
het circus, muziek… ?

DE HOOGTEPUNTEN VAN DE EXPO
•

De Europese Museumnacht
De Meidans
Zaterdag 18 mei van 19u tot middernacht
Voor iedereen
Met de circusschool van Lomme

•

Festival Cassel Cornemuses
De Brueghels op de muziek van Doedelzakken
Zondag 9 juni / Voor iedereen

•

Le Grand bal pop
Zaterdag 29 juni om 18.30u / Voor iedereen
Met de Solisten van het Concert d’Astrée

DE ANIMATIES TIJDENS DE VAKANTIES
Van 6 t/m 14 juli
•
•
•

Speciaal parcours voor de allerkleinsten (0-3 jaar)
Parcours voor gezinnen (4-8 jaar en 9-12 jaar)
Workshops artistieke expressie (4 jaar en ouder)

Alle animaties moeten gereserveerd worden.
Inlichtingen en reserveren
+33 (0)3 59 73 45 59 of reservations.museedeflandre@lenord.fr

Meer info : museedeflandre.fr

