Alle botten moeten weg!

Tweedehands Natuurboekenmarkt start
zaterdag 14 september om 11.00 uur,
en is ook op zondag 15 september van
11:00 tot 17:00 uur open.
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G Uitzoeken,1 euro,1 bot per bezoeker. (Kees Moeliker)

In de tentoonstelling ‘Kijk wat ik gevonden
heb! – 30 jaar Werkgroep Pleistocene
Zoogdieren’ is een reusachtige berg met
fossiele botten opgeworpen. De berg
bevat overblijfselen van mammoeten,
paarden en walvissen die zijn opgevist
uit de Noordzee. Nu die expositie bijna
is afgelopen en het museum geen ruimte
heeft om alles te bewaren, mogen alle
bezoekers op zondag 15 september
2013 elk één fossiel bot meenemen, voor
één euro. Deskundigen van de Werkgroep
Pleistocene Zoogdieren reiken certificaten
van echtheid uit, en noteren daarop wat
voor soort fossiel u heeft uitgezocht. Ook
krijgt u tips hoe het fossiel te bewaren.
Grijp uw kans want alle botten moeten
weg! Deze actie vindt plaats op 15 september 2013 in het kader van ‘24 uur
Cultuur’.

G ‘Monarcha boanensis, 2009’, 40x40 cm.
(Jeroen Allart)

Boeken uitverkoop
De bibliotheek van Het Natuurhistorisch
barst uit haar kasten. Het is daarom weer
tijd voor een opruimactie. Het museum
behoudt de determinatiewerken maar veel
algemene natuurboeken worden ‘afgestoten’. Deze gaan voor een prikkie (€ 1, 2
of 5) weg tijdens een grote tweedehands
natuurboekenmarkt het museum. Grijp
deze kans om uw eigen boekenkast met
bijzondere boeken over natuur, geologie
en biologie te vullen! Met uw aankopen
steunt u het museum. De (alweer tweede)

Neem de lange, dunne pootjes van de
roodborst. Ze zijn zo fragiel dat er voor
pootbreuk gevreesd moet worden. Toch
klopt het. Allart moet wel aandachtig naar
een roodborstje gekeken hebben, anders
had hij die pootjes niet zo mooi op het
doek gekregen. Onder de veertien geëxposeerde werken bevindt zich ‘Monarcha
boanensis, 2009’, het unieke schilderij
van de Boanovliegenvanger (Monarcha
boanensis). Deze uitgestorven gewaande
vogel werd in 1991 herontdekt door
medewerkers van het museum op het
afgelegen Molukse eiland Boano.

G ‘Paddenkop’, circa 1910 (anencephalie: foetus zonder
schedeldak), NMR 9990-02214. (Kees Moeliker)

Sterrenkijkers, waterhoofden en
paddenkoppen
Eindelijk komt onze collectie ernstige aangeboren afwijkingen bij mens en dier uit
het depot. Van 12 oktober 2013 t/m 6
april 2014 exposeren we topstukken uit
deze bijzondere historische verzameling,
onder de titel ‘Sterrenkijkers, waterhoofden
en paddenkoppen’. De tentoonstelling,
die we organiseren in samenwerking
met onze buren het Erasmus MC, gaat in
op de herkomst van de preparaten, de
medische en ethische geschiedenis van
de afwijkingen en de wijze waarop de
moderne geneeskunde ernstige aangeboren afwijkingen bekijkt en behandelt. Met
talloze vloeistofpreparaten en zeldzame,
antieke medische atlassen.

Agenda
14 en 15 september 2013
Tweedehands Natuurboekenmarkt &
Alle botten moeten weg!
5 en 6 oktober 2013
Weekend van de Wetenschap
rondleidingen door de collectiedepots

t/m 29 september 2013
Kijk wat ik gevonden heb!
30 jaar Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

t/m 20 oktober 2013
Vogels van Allart
vanaf 12 oktober
Sterrenkijkers, waterhoofden
en paddenkoppen,
aangeboren afwijkingen bij mens en dier
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Vogels van Allart
Van 20 juli t/m 20 oktober 2013 is in de
Van Roonzaal de tentoonstelling ‘Vogels
van Allart’ te zien. Hiervoor selecteerde
de Rotterdamse kunstenaar Jeroen Allart
een bijzondere serie vogelportretten uit
zijn veelzijdige oeuvre. De schilderijen
zijn kraakhelder en zo eenvoudig dat
het pictogrammen lijken die wonderwel
precies genoeg details herbergen om zelfs
doorgewinterde vogelaars te bekoren.
Elk vogelportret heeft iets ondeugends
zonder door te slaan naar een karikatuur.
Hoewel Allart soms de draak steekt met de
kleuren, zijn de vormen en anatomische
details realistisch.
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