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Zomervakantie in het museum
Inmiddels is de zomervakantie over de helft en genieten we van onze bezoekers uit
Rotterdam, maar ook van ver daarbuiten. Via de website van het museum houden
we je op de hoogte van onze extra activiteiten tijdens deze periode, er is genoeg te
doen! Zo kun je de collectie induiken door zoveel mogelijk vragen te stellen bij de
medewerker

van

De

Collectiekar,

met

een

zomerspeurtocht

door

het

museum speuren of aansluiten bij de vleermuisexcursie in het Kralingse Bos. In deze
nieuwsbrief praten we je bij over onze nieuwste tentoonstellingen, de prikkelarme
openstelling, een bijzondere recente aanwinst, een toffe vacature en wat nog meer
ter tafel komt.

Tentoonstellingen

Het museum heeft weer twee nieuwe wisseltentoonstellingen. De Van Roonzaal is gevuld
met

een

bijzondere

serie

stillevens.

In

Ademloos

kijkt

de

bezoeker

naar

werk van kunstenaar Pieter Knorr, die met olieverf op paneel en beschenen door
melkachtig licht, dierenkadavers tot mystieke kunstwerken verheft. De tentoonstelling
TROTS, met foto’s van Tengbeh Kamara en bloemeninstallaties van Sophie Engels, toont
de diversiteit in de Rotterdamse LHBTQIA+ gemeenschap in samenhang met
verschillende soorten bloemen.

Collectie

Nieuwe aanwinst: Siamese tweeling bij het varken
Een kop met twee lijven? Nee, dit gaat om een Siamese tweeling bij het varken. Een
Siamese tweeling is een eeneiige tweeling waarvan de twee individuen bij de
geboorte aan elkaar vast zitten. Deze biggetjes zijn voorbeelden van een
zogenaamde cephalopagus. Bij een cephalopagus zijn de tweelingen vanaf de kruin
tot aan de navel met elkaar verbonden. De twee samengevoegde hoofden vormen
een asymmetrische kop met 'extra' oren. Dit bijzondere preparaat werd onlangs
geschonken uit een oude schoolcollectie en is nu te zien in de Aanwinstenvitrine in
het museum.

Vacature Collectiebeheerder

Voor de Afdeling Collectie & Onderzoek zijn we op zoek naar een
Collectiebeheerder (32 uur per week). Wil jij bijdragen aan het goede beheer en
verdere (digitale) ontsluiting van een natuurhistorische collectie van ongeveer
400.000 objecten? Draai je je hand niet om voor een zoektocht naar dat ene object
of het correct labelen van honderden fossiele botten? Lees dan vooral verder:
misschien werk jij binnenkort bij Het Natuurhistorisch.

Activiteiten

Prikkelarme openstelling op zaterdag 27 augustus
Na een succesvolle prikkelarme openstelling voor families en kinderen, is er op
zaterdag

27

augustus

een

prikkelarme

ochtendopenstelling

speciaal

voor

volwassenen. Het museum opent de deuren voor wie een museumbezoek tijdens
reguliere openingstijden niet mogelijk is door de vele prikkels. Een gelegenheid voor
bezoekers met bijvoorbeeld een niet-aangeboren hersenletsel, burn-out of
autisme. Tijdens deze openstelling zijn er minder bezoekers in het museum, wordt er
rekening gehouden met het licht, is er een stilteruimte en worden video’s met geluid
uitgezet. Meer informatie over deze openstelling vind je via onze website.

Nacht van de vleermuis op zaterdag 27 augustus
In Rotterdam is het Kralingse Bos de beste plek om vleermuizen te vinden. Onlangs
ontdekten ecologen een kolonie watervleermuizen in het Kralingse Bos. Het
vermoeden bestaat dat dit de watervleermuizen zijn die ook worden waargenomen in
de wijken Prinsenland en Crooswijk. Wat spoken ze uit in het Kralingse Bos zelf? Dat
gaan we onderzoeken. Tijdens de Nacht van de Vleermuis gaan we met een groep
belangstellenden en nieuwsgierigen kijken en luisteren naar het gedrag van deze
watervleermuizen in het bos en bij de plas. Wil je erbij zijn? Dat kan. De ecologen
van Bureau Stadsnatuur nemen je graag mee, meer informatie via deze link.

Winkelproducten boerderij De Buytenhof uit Rhoon
Aansluitend bij de tijdelijke tentoonstelling Rotterdam de boer op! heeft de winkel een
klein, en lekker, assortiment van boerderij De Buytenhof in de verkoop. Het gaat om
gezonde, ambachtelijke en pure producten als jam, chutney en sappen. Voor alles
geldt dat het uit onze omgeving komt, een maatschappelijk verhaal heeft en de
boerderij streeft naar zo min mogelijk voedselkilometers. In de tentoonstelling
‘Rotterdam de boer op!’ staat de link tussen natuurrijk boerenland om de hoek en het
eten op je bord centraal. Een aantal producten van boerderij De Buytenhof uit
Rhoon kan je dus na je bezoek aan de tentoonstelling meteen aanschaffen!
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