Museumnieuws

Nachtvlinderen in stadstuinen

G Esperiamot. (Cora de Groot)

Dit jaar zal de jaarlijkse nachtvlindernacht in het teken staan van de nachtvlinders die te vinden zijn in stadstuinen. Met speciale verlichting en zoet
geurende smeersels zullen nachtvlinders worden gelokt en getoond aan
het publiek. Ecologen van bureau
Stadsnatuur zullen op vrijdag 2 september 2011 vanaf 20:30 uur belangstellenden verwelkomen in de botanische tuin aan het Afrikaanderplein 40.
Rond middernacht wordt de opstelling
weer afgebroken. Deelnemen is gratis.
Voor deelname aan deze excursie
dient u zich van tevoren op te geven
via e-mail bsr@nmr.nl of telefonisch
op 010 2660470. Alleen bij erg slecht
weer gaat de excursie niet door. Als dat
zo is staat het op www.bureaustadsnatuur.nl. Bij twijfel kunt u ook naar
bovenstaand nummer bellen.
Adverteren in Straatgras
Straatgras biedt met ingang van jaargang 23 ruimte aan adverteerders.
Met een advertentie slaat u twee vliegen in een klap: u bereikt een breed
in natuur en cultuur geïnteresseerd
lezerspubliek (zowel particulieren
als instellingen, voornamelijk in de
regio Rotterdam) en u steunt het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
Tarieven zijn schappelijk en onze huisvormgever kan uw advertentie opmaken (gratis bij een jaarcontract).
Meer informatie bij Kees Moeliker
(moeliker@nmr.nl, 010 2660463).

Van Piep tot Stok
Het Natuurhistorisch Museum maakt
al bijna 10 jaar samen met naaste buur
Erasmus MC
tentoonstellingen over
biowetenschap. Het
begon met
het spraakmakende ‘Plant je voort!’ in 2002.
Daarna volgden ‘Mensbeeld: kijk naar je
eigen’ en ‘Prikkels: Pijn & Pret’ in 2003
en 2005. Vlak voor de Mexicaanse griep
uitbrak, opende in 2009 ‘H5N2 - de evolutie van een griepvirus’. Dit najaar start
de vijfde tentoonstelling die de titel ‘Van
Piep tot Stok: jong geleerd, oud gezond!’
draagt. De expositie belicht verschillende
aspecten van de unieke Rotterdamse
bevolkingsstudies Generation R en ERGO,
zoals groei en ontwikkeling, gezond
ouder worden, ziektebeelden, geneesmiddelen, maar ook wetenschappelijke
methoden en gewoonten. Zet vast in uw
agenda: opening 29 september 2011.
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Rotterdammer.
Het Natuurhistorisch Museum
exposeert zijn herbarium, met kunstig
samengestelde bladen vol gedroogde
bloemen en planten van locaties
die uiteenlopen van Brazilië tot
het Westplein en van Bayreuth tot
Krooswijk. Het diende als souvenir
van de reizen die Elie van Rijckevorsel
als jongeman maakte en verschaft ons
bovenal een kijkje in de geest van een
bijzondere persoon. De tentoonstelling
duurt van 1 oktober 2011 t/m 8 januari
2012.
Agenda

Grote Rotterdammer
Elie van Rijckevorsel (1845-1928) is
een gentleman-vorser uit een vooraanstaand Rotterdams kooplieden-geslacht
die de wetenschap boven de handel
verkoos en globetrotter werd. Zijn
reizen en verzameldrift hebben het
Rotterdams cultuurbezit enorm verrijkt.
Een groot deel van zijn collectie vormt
de basis van het Wereldmuseum, maar
ook andere Rotterdamse musea en het
Gemeentearchief bezitten collecties van
Van Rijckevorsel. Van september 2011
tot en met januari 2012 tonen deze
musea diverse kanten van deze grote

Het museum heeft geen postbus meer.
Alle post graag naar: Westzeedijk 345, 3015 AA Rotterdam
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G Herbariumblad, samengesteld door Elie van Rijckevorsel in 1882.

10 september (24 uur Cultuur)
Depotrondleidingen
17.00 - 22.00 uur
t/m 18 september 2011
Zomer in de tuin
aquarellen van Clazien Immink
30 september 2011 t/m 25 maart 2012
Van Piep tot Stok: jong geleerd, oud
gezond!
1 oktober 2011 t/m 8 januari 2012
Het Herbarium van Elie van Rijckevorsel
30 september 2011 t/m 25 maart 2012
Van Piep tot Stok: jong geleerd, oud
gezond!
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