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Klik hier om Het Natuurhistorisch Nieuws in uw browser te openen

In dit nummer van Het Natuurhistorisch Nieuws: de zondagmiddaglezing over
microscopie en alles wat je moet weten over de Museumnacht010 in Het
Natuurhistorisch: kom luisteren naar live-muziek en kijken naar
prepareerdemonstraties, los van alle mooie tentoonstellingen.
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Zondagmiddaglezing 1 maart 2015
Bijna elke eerste zondagmiddag van de
maand is er in de Hoboken Salon van het
museum een informele, korte lezing of
presentatie. Onderwerpen zijn net zo
divers als de sprekers en soms is er een
aansluitende wandeling in de omgeving
of een rondleiding door het museum.

Museumnacht
Op zaterdag 7 maart 2015 openen 25 musea
en culturele instellingen in Rotterdam van
acht tot middernacht hun deuren. Wij doen
ook mee met de Museumnacht010. Er zijn
doorlopende live-prepareerdemonstraties
van (dode) zoogdieren en vogels, en tussen
de opgezette dieren en skeletten speelt Niek
Hilkmann onnavolgbare livemuziek samen
met zijn gelegenheidsformatie 'de

Taxidermisten'.
Op zondag 1 maart 2015 spreekt Rob

�De verpletterende
schoonheid van het ongeziene�
van Es over

Zonder deze toeters en bellen is Het
Natuurhistorisch by Night ook een
hoogtepunt. Verstoken van daglicht leeft

De wereld onder de microscoop is als

onze collectie op. De snoek die zich verslikte

een omgekeerd universum. Onbekende

in een te grote prooi, de tanden van

details doemen al inzoomend op in dit

Grootste Muil

�microversum�. De vormen zijn soms
volstrekt afwijkend van wat we �in het
groot� gewend zijn te zien. Aan de hand
van concrete voorbeelden laat Rob van
Es zien hoe eenvoudige en weinig
spectaculaire vormen als een varenblad,

� en de opgezette

�De

shoarmavos genieten van het halfduister.
Kom ook kijken naar de beroemde

�Dode

� en de winterse
foto-expositie �Bedreigde dieren in ijs� met de prijsvraag �Wat zit er in dat blok
ijs?�.

dieren met een verhaal

een stukje mos of een geranium
microscopisch kleine binnenwerelden

Online passe-partout (17,50), programma en

kennen die esthetisch van grote klasse

alle deelnemers: www.museumnacht010.nl.

zijn.

Met een passe-partout (polsbandje) heb je
toegang tot alle locaties en kan je gebruik

Rob van Es is lid van het Nederlands

maken van het gratis Museumnacht010 bus-

Genootschap voor Microscopie. Zijn

en tramvervoer.

esthetische insteek is

��n benadering.

Andere leden zijn vooral gek van het
microscopisch instrument of van
waterorganismen of van zeldzame
kristallen. Rob zal ook kort ingaan op de
veelzijdigheid van het genootschap.

�Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch�
begint stipt om 15.00 uur en de toegang
is gratis met een geldig toegangskaartje
van het museum. Er is plaats voor
maximaal 50 personen. Voor iedereen,
behalve kleine kinderen. Reserveren:
zondagmiddag@hetnatuurhistorisch.nl
en vermeld met hoeveel personen u
komt.
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