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Het Natuurhistorisch Nieuws
Schaapsherder Chris Grinwis - filmvertoning
Schaapsherder Chris Grinwis, zijn honden en zijn kudde schapen en geiten zijn een
jaar lang, gedurende alle seizoenen, gevolgd door Wendy van Wilgenburg. Over
haar ervaringen maakte zij een documentaire die zondagmiddag 28 november 2021
te zien is in de Hoboken Salon van het museum. Aanvang 14:00 uur.

Kijk mee en ga in gesprek in het museum
Deze middag wordt de documentaire voor het eerst op 'groot doek' vertoond, in de
Hoboken Salon van Het Natuurhistorisch. Na afloop is er een nagesprek. Hierbij sluit
naast Wendy van Wilgenburg en Chris Grinwis ook Joost van Kuijk aan. Joost is
landschapsecoloog en werkzaam als Projectleider natuur en landschap bij de
Provincie Gelderland.

We gaan, samen met het publiek, in gesprek over de thema’s van de film. Wat is de
waarde van de rondtrekkende kudde? Heeft de natuur er baat bij? Hoe behouden we
het vakmanschap van de schaapsherder? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Tip
voor na het filmprogramma: bezoek de tentoonstelling Dier, Mens & Traditie.

Aanmelden filmvertoning

Hoera! In de race voor de RAAK stimuleringsprijs
Met een doodleuk plan voor een inclusieve museumervaring voor mensen met een
visuele beperking is het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een van de drie
finalisten van de RAAK Stimuleringsprijs 2021. Tot en met 30 november kan
iedereen online stemmen, zodat we de eerste prijs (30.000 euro) winnen.

Voor iedereen: stap naar een inclusief museum
Waarom stemmen?
In ons museum willen we dat iedereen zich welkom voelt, ook mensen die minder
goed kunnen zien. Het museum wil daarom een bijzondere audiotour aanbieden. De
tour richt zich op bezoekers met een visuele beperking, maar zal ook voor bezoekers
zonder beperking, een aanvulling op het museumbezoek zijn. Meer informatie.

Stem hier

De RAAK Stimuleringsprijs wordt sinds 2016 uitgereikt – aanvankelijk door het Oogfonds, sinds dit jaar
voor het eerst door de Oogvereniging. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Accessibility / Bartiméus
en Koninklijke Visio. De prijs wordt mogelijk gemaakt door diverse fondsen in het oogveld.

Het Natuurhistorisch Nieuws wordt verstuurd naar
iedereen die zich heeft aangemeld voor deze
nieuwsbrief.
Liever deze mail niet meer ontvangen?
Jammer, schrijf je dan hier uit.

Adres
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark)
3015 AA Rotterdam
plan route
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