Zie je geen afbeeldingen? Klik hier

Het Natuurhistorisch Nieuws 41, 25 februari 2022

Het Natuurhistorisch Nieuws
Museum open!
Hoera, het museum is vanaf nu weer volledig en zonder restricties open! Wij zijn blij
jullie weer te zien in het museum. Via de website van het museum houden we je op
de hoogte van onze activiteiten die we nu ook weer op gaan starten. In deze
nieuwsbrief vertellen we vast over onze nieuwste tentoonstellingen, de meest
recente

aanwinst
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Het Natuurspreekuur weer oppakt, De Collectiekar en de verbouwing in de Parkzaal.

Tentoonstellingen

Het museum heeft twee nieuwe tentoonstellingen die vanaf nu te bezoeken zijn.
In Rotterdam de boer op! nemen we de bezoeker mee naar het platteland op steenworp

van de stad. En in de Van Roonzaal is de tentoonstelling Blauwdrukken van Nederlandse
Wieren waarbij kunstenaarsduo Dekkers Leijdekkers in de collectie wieren van het
museum is gedoken.

Collectie

Nieuwe aanwinst: De Brugduif
Waar paringsdrift, onoplettendheid en de Boerengatbrug toe kunnen leiden, ontdek je
bij onze nieuwe aanwinst voor de Dode dieren vitrine. Deze onfortuinlijke duif mag
daar vanaf nu, als collectiestuk nummer NMR 9989-185755, een tweede leven
leiden. Hoe het zover heeft kunnen komen lees je hier. Kom je onze nieuwste
aanwinst bezoeken?

Activiteiten

Het Natuurspreekuur: vondsten determineren
De conservator houdt elke eerste woensdagmiddag van de maand Het
Natuurspreekuur voor museumbezoekers. Neem je gevonden botten, veren,
fossielen, schelpen of andere natuurvondsten mee en laat een expert beoordelen
wat het is! Aanstaande woensdag 2 maart is weer de eerste keer na de
coronamaatregelen, het is doorlopend te bezoeken van 14.30 tot 15.30 uur. Ook
foto's en andere natuurvragen voor de conservator zijn welkom.

De Collectiekar
Op verschillende dagen en tijden kun je De Collectiekar tegenkomen in de
museumzalen. Het is dé plek waar je een vraag kan stellen aan preparateur Eva of
een van de andere collectiemedewerkers. Ze vertelt en laat zien hoe het museum
verzamelt, waarom het museum dat doet en wat er nou eigenlijk in opgezette dieren
zit. En hoe werkt dat met de ogen? En de organen?

Verbouwing Parkzaal
De komende maanden werken we hard aan de renovatie van onze grootste zaal.
Voor bezoekers zal dit betekenen dat de Parkzaal tijdelijk ingenomen is door werklui
in plaats van onze collectie. Vanaf begin juni is de nieuwe tentoonstelling Het beest
in ons te zien waarbij 25 dieren uit de collectie van het museum een actueel verhaal
vertellen. De bouwtekeningen én de columns van (Rotterdamse) schrijvers beloven
nu al veel goeds!

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

© 2022 | Het Natuurhistorisch | All rights reserved.

Je gegevens aanpassen of uitschrijven.

