


Ben jij een
meesterbrein

dat smacht naar
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4 september
9 oktober 

6 november

Colleges Najaar 2022
8 t/m 12 jaar

MuseumJeugdUniversiteit bij het Stedelijk Museum Zutphen
Hoe overleef ik de middeleeuwen?

In het Stedelijk Museum Zutphen zie je de geschiedenis van Zutphen en de 
Achterhoek. In de middeleeuwse kelder vind je het zwaard van de Vikingen, 
van de aanval op Zutphen in 882. Je ziet de rijke Hanzetijd en de gewelddadige 
Tachtigjarige Oorlog. Het beroemde ‘Zutphens Zilver’ en de pracht en praal van 
de Gelderse adel, en de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

Hoe mooi waren de middeleeuwen?
9 oktober 2022 | 11:00 uur

De middeleeuwen zijn niet alleen een donkere 
periode vol oorlogen en ellende. Het was ook 
het begin van veel dingen die we nu kennen, 
zoals wetten en ziekenhuizen. Als je dit college 
over de machtig mooie middeleeuwen volgt, 
snap je opeens veel meer over de wereld die 
we nu kennen. René Arendsen is historicus en 
journalist.

Expert | René Arendsen

Voor wie: nieuwsgierige kinderen van
8 t/m 12 jaar

Kosten: € 15,- voor drie colleges

Inschrijven: via museumjeugduniversiteit.nl

Contact over deze reeks: Raïssa Velders via 
raissavelders@museazutphen.nl of
0575 516 878

Waar: Musea Zutphen, ‘s Gravenhof 4
7201 DN, Zutphen

Is de archeoloog ook een detective?
4 september 2022 | 11:00 uur

Kunnen we samen een moord oplossen 
van meer dan duizend jaar geleden? 
Michel Groothedde -één van de beste 
stadsarcheologen van Nederland- houdt een 
presentatie over het vikingenskelet uit het 
museum en onderzoekt met de kinderen de 
toedracht.

Expert | Michel Groothedde

Hoe word je een ridder?
6 november 2022 | 11:00 uur

In één uur doorlopen we samen alle stadia 
van de ridderschool. Je leert hoe je begint als 
page, hoe je overstapt naar schildknaap en 
hoe je uiteindelijk een echte ridder wordt. Je 
leert over ridders uit alle delen van de we-
reld: ze lijken op elkaar, maar er zijn ook veel 
verschillen! De docent is schermtrainer op 
topniveau en specialist in het middeleeuwse 
zwaard.

Expert | Georges Dérop

Je krijgt na afloop 
een diploma!




