Classic Beauties

Dit werkboekje is van:
……………………………………………………………

Hallo!

Je gaat binnenkort op bezoek in het museum
Hermitage Amsterdam.
Het woord Hermitage spreek je uit als
‘hermitaasje’.
Een museum is een gebouw waarin je allerlei
bijzondere spullen kunt zien.
Voordat je naar het museum gaat, leer je alvast
over wat je daar gaat zien.
Je gaat vier computerlessen doen.
In de computerlessen worden vragen gesteld.
Als je op het beeldscherm de afbeelding van een
potlood ziet , kun je het antwoord in dit boekje
opschrijven. De antwoorden krijg je meteen te zien.
In de Hermitage Amsterdam ga je niet alleen de
bijzondere spullen bekijken.
Je gaat er ook aan het werk.
Veel plezier!
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Les 1
Hermitage Amsterdam
Weet je wat de Hermitage Amsterdam is? 
…………………………………………………………………………
Wat is dat eigenlijk? 
…………………………………………………………………………
Weet jij misschien in welk land St.-Petersburg ligt?

…………………………………………………………………………
Hoe noemen we het huis van een koning en
koningin?
…………………………………………………………………………
Denk jij dat het gebouw van de Hermitage
Amsterdam vroeger ook een paleis was? 
…………………………………………………………………………
Misschien weet je het als je naar deze foto kijkt. 
…………………………………………………………………………

4

De Hermitage Amsterdam Quiz!
1.

Wat is de Hermitage Amsterdam?

A
B
C

een paleis
O
een verzorgingstehuis O
een museum
O

2. Wat was het gebouw van de Hermitage
Amsterdam vroeger? 
A
B
C

een school
O
een verzorgingstehuis O
een paleis
O

3. Wat was het gebouw van de Hermitage in
St.-Petersburg vroeger? 
A
B
C

een school
O
een verzorgingstehuis O
een paleis
O

4. Wat kun je niet zien in de Hermitage
van St.-Petersburg ? 
A
B
C

wilde dieren
ruimtevaartplaatjes
beelden

O
O
O
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5. Hoeveel kinderen gaan er elk jaar naar de
Hermitage voor Kinderen?
A
B
C

ongeveer 10
ongeveer 100
ongeveer 10.000

O
O
O

6. Waarover gaat de tentoonstelling die jij gaat
bekijken?
A
B
C

over beelden en schilderijen
uit de 18de eeuw
over ruimtevaartplaatjes
over het leven van koning
Willem-Alexander
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O
O
O

Les 2
Ontdekkingen in de tijd van pruiken en revoluties
Weet je nog hoe we de tijd tussen 1700 en 1800
noemen? 
…………………………………………………………………………
Weet je wat een pruik is? 
…………………………………………………………………………
Weet je wat een revolutie is? 
………………………………………………………………
Weet jij welk land dat was? 
…………………………………………………………………………
Van welk materiaal denk je dat de beelden zijn
gemaakt? 
…………………………………………………………………………
Hoe worden beelden van marmer gemaakt? 
…………………………………………………………………………
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Waarom deden de beeldhouwers uit de 18de eeuw
dat niet?
…………………………………………………………………………
Hoe komt het dat ze dat niet wisten?
…………………………………………………………………………
De Ontdekkingen in de tijd van pruiken en
revoluties Quiz!
1.

Hoe noemen we de tijd van 1700 tot 1800?

A
B
C

de tijd van pruiken en revoluties
de tijd van Grieken en Romeinen
de tijd van computers en televisie

O
O
O

2. Welke ontdekkingen werden gedaan in de 18de
eeuw? 
A
B
C

Freek Vonk ontdekte nieuwe slangen.
O
Er werd een medicijn tegen niezen ontdekt. O
Er werden gebouwen en beelden ontdekt uit
de tijd van Grieken en Romeinen.
O
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3. In welk land werden de meeste opgravingen
gedaan?
A
B
C
D

in Nederland
in Rusland
in Italië
in Amerika

O
O
O
O

4. Wat gebeurde er in de kunst van de 18de eeuw
door de ontdekkingen in Italië?
A
B
C

Kunstenaars gingen veel pizza’s eten.
O
Kunstenaars gingen verhalen uit de tijd
van Grieken en Romeinen schilderen.
O
Kunstenaars gingen beelden maken van
figuren uit de tijd van Grieken en Romeinen. O

5. Waarom beschilderden de beeldhouwers in de
18de eeuw hun beelden niet? 
A
B
C

Ze waren allergisch voor verf.
O
Ze dachten dat de Griekse en Romeinse
beeldhouwers dat ook niet deden.
O
Zonder verf hoef je minder schoon te maken. O
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6. Van welk materiaal werden de beelden
gemaakt? 
A
B
C
D

van klei
van gips
van piepschuim
van marmer

7.

Wat is neoclassicisme? 

A
B

een woord dat je bijna niet kunt uitspreken O
kunst die is geïnspireerd op de tijd van
Grieken en Romeinen
O
een nieuw soort klaslokaal waar je leert
over kunst en geschiedenis
O

C

O
O
O
O

Les 3
De stad van de neoclassicistische kunstenaars
Welk land was dat? 
…………………………………………………………………………
Weet je wat de grootste en beroemdste stad van
Italië is? 
…………………………………………………………………………
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Hoe zorg je ervoor dat je een herinnering hebt aan
de plekken die je bezoekt? 
…………………………………………………………………………
Hoe zorgden bezoekers van Rome er toen voor dat
ze een herinnering hadden aan de stad? 
…………………………………………………………………………
Kun je nog meer manieren bedenken om van de
oude verhalen van de Grieken en Romeinen nieuwe
kunst te maken? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
De Stad van de neoclassicistische kunstenaars
Quiz!
1.

Wat is de juiste uitspraak? 

A
B
C
D

nee-jo-klas-sie-as-ties
no-ja-kie-se-sas-ties
nee-ja-met-die-ko-la
nee-jo-klas-sie-sis-ties
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O
O
O
O

2. Wat is de grootste en beroemdste stad van
Italië? 
A
B
C
D

Amsterdam O
Rome
O
Milaan
O
Pisa
O

3. Wat zie je vaak op schilderijen uit Rome?
A
B
C
D

pizza’s
spaghetti
ijsjes
gebouwen uit de Romeinse tijd

O
O
O
O

4. Wat kochten reizigers in de 18de eeuw als
herinnering aan Rome? 
A
B

schilderijen en andere afbeeldingen
een sneeuwbol

5. Naast afbeeldingen van gebouwen werden er
ook schilderijen gemaakt van… 
A
B
C

Grieks en Romeins eten
Griekse en Romeinse voetballers
Griekse en Romeinse verhalen
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O
O
O

Les 4
Griekse en Romeinse verhalen
Hoe noem je een verhaal dat begint met de
woorden ‘er was eens’ ? 
…………………………………………………………………….
Welk verhaal zie je hier afgebeeld? 
…………………………………………………………………….
Is dat verhaal echt gebeurd? 
…………………………………………………………………….
Weet je nog wat er op dit schilderij gebeurt? 
………………………………………………………………………
Voor wie denk je dat Paris koos? 
………………………………………………………………………
Wat is de laatste zin van een sprookje dat goed
afloopt? 
………………………………………………………………………
Wat was het beroep van Pygmalion? 
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………………………………………………………………………
Weet je wat het betekent? 
………………………………………………………………………
De Griekse en Romeinse verhalen Quiz!
1.

Zijn sprookjes echt gebeurd? 

A
B

natuurlijk wel!
natuurlijk niet!

O
O

2. Hoe noemen we Griekse en Romeinse
sprookjes? 
A
B
C

nietjes
liedjes
mythes

O
O
O

3. Wie was Paris? 
A
B
C

een voetballer
O
een zanger
O
een prins die uit drie blote
godinnen moest kiezen wie de mooiste was! O

4. Wie was Afrodite? 
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A
B
C

de Griekse godin die door Paris werd
gekozen
de Griekse godin die het beeld van
Pygmalion tot leven bracht
de prinses met wie Paris ervandoor ging

5. Wat deed de jaloerse Venus met Psyche, het
vriendinnetje van haar zoon Amor? 
A
B
C
D

ze gaf haar geen cadeautjes
ze duwde haar het zwembad in
ze pikte haar lippenstift
ze toverde haar in slaap
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O
O
O
O

O
O
O

