Het Erfgoedcentrum
Waar vind je informatie over Arnhem en omgeving, van toen tot nu? In het Erfgoedcentrum in
Rozet! Het Erfgoedcentrum brengt de collecties van het voormalig Historisch Museum Arnhem en
de Gelderland Bibliotheek op een unieke manier samen.
Van een bouwfragment van het Romeinse castellum Meinerswijk tot een voetbalshirt van Vitesse…
Het verhaal van Arnhem en omgeving wordt in twaalf thema’s verteld door tentoongestelde
voorwerpen en verdiepende bronnen als boeken, tijdschriften, digitale bestanden, etc. Meer dan
twintig filmpjes en geluidsfragmenten, waarin vooral mensen aan het woord komen, versterken dit
verhaal. De illustratieve tijdslijn in het Erfgoedcentrum verbindt de expositie met de verdiepende
materialen. Kortom, een hypermodern Erfgoedcentrum waar voor iedereen iets te vinden is!

Onze activiteiten
Het Erfgoedcentrum is voor jong en oud gratis toegankelijk. Komt u met een groep? Om zoveel
mogelijk uit uw bezoek te halen, raden wij u aan gebruik te maken van onze rondleidingen en
workshops. Het Erfgoedcentrum heeft voor scholen en andere groepen een educatief aanbod
ontwikkeld. Het educatief aanbod is onderverdeeld in vier categorieën:
- Speciaal voor groepen
- Speciaal voor primair onderwijs
- Speciaal voor voortgezet onderwijs
- Combinatiemogelijkheden
Uiteraard staan we open voor vragen, voorstellen of ideeën en maken we graag voor u een
programma op maat.

Wij helpen u graag!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag
meerdere elementen uit ons educatief aanbod te combineren tot een passend dag(deel)programma.
Stuur ons een bericht via erfgoedcentrum@rozet.nl of bel 026 - 35 43 161.
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Educatief aanbod - speciaal voor groepen
Rondleiding voor volwassenen
U kunt met uw eigen groep een rondleiding krijgen in het Erfgoedcentrum. De onderwerpen die
tijdens de rondleiding worden toegelicht kunnen in overleg worden vastgesteld.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal personen: Maximaal 15 tot 20 personen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden om te rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen als bijvoorbeeld een
rondleiding en een tekenopdracht.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Kijkje in schatkamer
In de collectie van de Bibliotheek Arnhem zijn zo’n 43.000 oude drukken en handschriften te vinden.
De Gelderland Bibliotheek beheert dit Gelders erfgoed in het Erfgoedcentrum. De objecten zijn
onder meer afkomstig uit voormalige kloosters, de boekerij van Arnhem, de vroegere Gelderse
Academie in Harderwijk, het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur en de
nalatenschappen van voorname Arnhemmers zoals Alexander Ver Huell. Speciaal voor deze
rondleiding worden ook nog eens een aantal topstukken uit de collectie gepresenteerd en
toegelicht, waaronder de beroemde Atlas van Blaeu en fraaie middeleeuwse handschriften.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal personen: Maximaal 15 tot 20 personen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden om te rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen zoals een rondleiding en
(bijvoorbeeld) een tekenopdracht.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: erfgoedcentrum@rozet.nl of bel 026 - 35 43 161
Bedrijfsuitje, reünie of familiefeest
Zoekt u een activiteit voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of familiefeest? Denk dan eens aan een
rondleiding door het Erfgoedcentrum, eventueel in combinatie met een workshop. Wij kunnen u een
programma op maat aanbieden. Bij grote groepen zijn er diverse mogelijkheden om te rouleren
tussen afwisselende programmaonderdelen. Natuurlijk kunt u de groepsactiviteit ook combineren
met een bezoek aan café-restaurant Momento.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: afhankelijk van uw keuze
Duur: vanaf 1 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Café-restaurant Momento
Natuurlijk kunt u een rondleiding of andere activiteit ook combineren met een bezoek aan caférestaurant Momento, dat zich op de begane grond van Rozet bevindt. Afspraken voor koffie-, lunch, borrel- of dinerarrangementen maakt u bij Momento, telefoon 026 - 760 03 00 of e-mail
info@momento-arnhem.nl.
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Educatief programma - speciaal voor primair onderwijs
Rondleiding voor basisscholen
In het Erfgoedcentrum kan uw groep deelnemen aan interessante rondleidingen. We sluiten aan bij
de belevingswereld van de kinderen en maken gebruik van bijvoorbeeld korte tekenopdrachten of
prikkelende vragen. Kinderen maken zo op een speelse manier kennis met de geschiedenis van
Arnhem.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 70,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal leerlingen: Maximaal 20 leerlingen (midden en bovenbouw) of 15 leerlingen (onderbouw) per
docent. Bij grotere groepen zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende
programmaonderdelen.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Operatie Market Garden
In september 2014 is het precies 70 jaar geleden dat Operatie Market Garden, beter bekend als de
Slag om Arnhem plaatsvond. In het Erfgoedcentrum kunnen leerlingen kennismaken met deze
belangrijke operatie in de Tweede Wereldoorlog en wordt ingezoomd op collectiestukken uit deze
periode. Aan bod komen getuigenissen van kinderen uit die tijd en we gaan op zoek naar sporen in
de stad. Voor docenten is een lesbrief beschikbaar en wordt aangesloten bij overige activiteiten in
de stad.
Wanneer: vanaf september 2014
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 70,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal leerlingen: Maximaal 20 leerlingen per docent (midden en bovenbouw). Bij grotere groepen
zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Dit is mijn held! rondleiding met aansluitend workshop
We beginnen met een ontdekkingstocht door Rozet. We starten helemaal onderin het gebouw in het
Erfgoedcentrum. Hier staan we stil bij het verhaal van Arnhem, de inwoners en hun helden. De
rondleiding leid via de trap helemaal naar boven, langs verschillende Arnhemse helden. We staan stil
bij de helden van vroeger en nu. We eindigen op het panoramaterras met uitzicht op een groot deel
van Arnhem.
Na de rondleiding gaan we aan de slag. Welke held verdient een plek in Arnhem? In deze speciale
tekenopdracht laten de leerlingen zien wie hun held is en op welke plek deze staat. Ze tekenen op
verschillende doorzichtige sheets waar hun plek in Arnhem doorheen schemert.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 125,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal leerlingen: maximaal 20 leerlingen (midden en bovenbouw) per docent. Bij grotere groepen
zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen.
Duur: 1,5 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
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Educatief programma - speciaal voor voortgezet onderwijs
Rondleiding voor het voortgezet onderwijs
In het Erfgoedcentrum kan uw klas deelnemen aan speciale rondleidingen voor het voortgezet
onderwijs. Leerlingen maken tijdens de rondleiding kennis met de geschiedenis van Arnhem. We
sluiten aan bij de onderwijsmethoden van het voortgezet onderwijs (onderwijsleergesprekken en
discussies) en houden rekening met het probleemgestuurde onderwijs en zelfstandig en
samenwerkend leren.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal personen: Maximaal 20 personen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen een afwisselend programma van rondleidingen,
opdrachten en workshops in diverse disciplines.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Dit ben ik: rondleiding met aansluitend workshop
Hoe je jezelf laat zien is niet alleen iets van deze tijd. In het Erfgoedcentrum bekijken we een aantal
kunstwerken waarop te zien is hoe mensen zich vroeger presenteerden en vergelijken we dit met nu.
In de aansluitende workshop leren deelnemers hoe ze zichzelf kunnen presenteren en waar ze
allemaal rekening mee kunnen houden. Hoe willen ze overkomen? Wat laten ze wel of juist niet
zien? Dit heeft alles te maken met identiteit. Na een inleiding gaan leerlingen profielfoto’s maken
van elkaar met Rozet als decor. Aan het eind van de workshop bekijken we gezamenlijk alle
profielfoto’s.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 240,- voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal personen: Maximaal 15 tot 20 leerlingen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen.
Duur: 1,5 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Ontdek de stad. 3x architectuurroute Arnhem
Als je de stad in gaat, heb je vaak een doel; winkelen, stappen of even ergens wat eten. Meestal
loop je door de stad zonder de gebouwen echt te zien, je kijkt niet verder dan de etalages van
winkels en cafés. Ongemerkt kijk je daarbij niet omhoog en mis je daardoor de details. Met deze
route hopen we dat je Arnhem met andere ogen gaat bekijken.
De architectuurroute bestaat uit drie delen: de oude stad, de vooroorlogse stad en de naoorlogse
(moderne) stad. Elk van deze routes kunnen los gebruikt of gecombineerd worden of alle drie de
onderdelen als één lange route gelopen worden. Ook kan een “hoogtepuntenroute” gelopen worden.
Elke route afzonderlijk is te lopen in een uur, inclusief het maken van de opdrachten.
Bij de route hoort een voorbereidende les met introductiefilmpjes op elke route. Na bestelling van de
routeboekjes voor de leerlingen kunnen docenten gratis een lespakket bestellen met de
voorbereidende lessen, films en verwerkingsopdracht. Het lespakket wordt per e-mail opgestuurd.
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Wanneer: op afspraak
Locatie: vertrekpunt naar keuze. De bestelling kan opgehaald worden in Museum Arnhem, het
Erfgoedcentrum of opgestuurd worden.
Prijs: € 4,50 per routeboekje (leerlingen kunnen per groep samen aan een boekje werken)
Aantal personen: Geen maximum, leerlingen lopen in kleine groepjes de route.
Duur: 1,5 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
Operatie Market Garden
In september 2014 is het precies 70 jaar geleden dat Operatie Market Garden, beter bekend als de
Slag om Arnhem plaatsvond. In het Erfgoedcentrum kunnen leerlingen kennismaken met deze
belangrijke operatie in de Tweede Wereldoorlog en wordt ingezoomd op collectiestukken uit deze
periode. Aan bod komen getuigenissen van kinderen uit die tijd en we gaan op zoek naar sporen in
de stad. Voor docenten is een lesbrief beschikbaar. Er wordt aangesloten op overige activiteiten in
de stad.
Wanneer: vanaf september 2014
Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 leerlingen
Aantal leerlingen: Maximaal 20 leerlingen (midden en bovenbouw) per docent
Bij grotere groepen zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende
programmaonderdelen.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: rondleidingen@museumarnhem.nl of bel 026 - 30 31 400
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Educatief programma - combinatiemogelijkheden
U kunt de door het Erfgoedcentrum aangeboden activiteiten naar wens combineren met een of
meerdere activiteiten die door Rozet-partners (de Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem,
Volksuniversiteit, kunstuitleen ToART) worden aangeboden. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van
het aanbod van café-restaurant Momento. Hieronder vindt u een greep uit het aanbod om u een
idee te geven van de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag
meerdere elementen uit ons educatief aanbod te combineren tot een passend dag(deel)programma.
Stuur ons een bericht via erfgoedcentrum@rozet.nl of bel 026 - 35 43 161.
Poëzie anders met Prezi (de Bibliotheek Arnhem)
Leerlingen maken kennis met Prezi, ook wel de Powerpoint-killer genoemd. We doen dit met
bestaande gedichten. Ze maken een keuze uit een door ons samengestelde selectie gedichten en
verbeelden vervolgens het gedicht met behulp van Prezi. Voor deze workshops zijn al Prezi-accounts
aangemaakt. De leerlingen kunnen na afloop het resultaat naar zichzelf e-mailen.
Wanneer: op afspraak
Locatie: Rozet, de Gelderland Bibliotheek, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 personen
Aantal personen: Maximaal 15 tot 20 personen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: Theky Goossen, t.goossen@bibliotheekarnhem.nl of telefoon 026 – 35 43 170
Filosoferen over kunst (toART)
Voor toART is het belangrijk dat kinderen vroeg in aanraking komen met kunst en er zelf betekenis
aan weten te geven. Net als kunstenaars kijken kinderen met bijzondere ogen naar de werkelijkheid.
Gewoon beginnen! De reacties komen vanzelf. De kinderen maken het gesprek!
Filosoferen is een prachtige manier om na te denken over (levens) vragen die kunstwerken oproepen.
De kinderen worden verleid om te vertellen en met elkaar te praten over wat ze zien en wat ze
beleven. Ze beargumenteren wat ze ervan vinden. Aan de hand van een kunstwerk ontstaat een
filosofisch gesprek waardoor nieuwe ideeën en standpunten zichtbaar worden.
"Kan er in de geschiedenis van de beeldende kunst bijvoorbeeld sprake zijn van vooruitgang", of
"denk je dat een zoektocht naar jezelf kunst kan zijn".
En het leuke is, iedereen kan het!
Wanneer: op afspraak
Locatie: Rozet, toART, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 personen
Aantal personen: Maximaal 15 tot 20 personen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen afwisselende programmaonderdelen.
Duur: vanaf 1 uur
Contact: info@toART.nu

EDUCATIEF PROGRAMMA – bladzijde 6

Workshop Urban streetdance (Kunstbedrijf Arnhem)
Iedereen kent wel de dansmoves uit de clips van bijvoorbeeld Beyonce, Justin Timberlake, de
theatervoorstellingen van Ish, films zoals Step Up en het tv-programma So you think you can dance.
In de workshop Urban dance ga je werken aan een choreografie. De workshop wordt gegeven door
dansdocente/choreografe en danseres Modestha. Zij is bekend van onder andere G-Bounce en
Confuzed en maakt choreografieën op R&B en hip-hop tracks.
So....... let's dance!
Wanneer: op afspraak
Locatie: Rozet, Kunstbedrijf Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP, Arnhem
Prijs: € 80,- per uur voor een groep van maximaal 20 personen
Aantal personen: Maximaal 15 tot 20 personen per groep. Bij grotere groepen zijn er diverse
mogelijkheden, bijvoorbeeld rouleren tussen een afwisselend programma
Duur: vanaf 1 uur
Contact: Maribel.CocoPerez@Kunstbedrijfarnhem.nl of telefoon 026 - 327 23 19
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