Museumnacht Kids
Speurneuzen & waaghalzen
Speciale avond Museumnacht Den Haag: Zaterdag 18.03.2017
Open: 17.00 tot 22.00 uur
Locatie: West in Huis Huguetan, Lange Voorhout 34, 2514 EE Den Haag
Jij bent de HELD in de expositie van Girardet & Müller. Als een ware detective ga je op zoek naar de
motieven van de kunstenaars. Een papegaai, een typemachine, vlinders, een speciaal koffertje, een
klok, allemaal aanknopingspunten in de getoonde foto’s en spannende films. Samen of alleen speur
je naar de hoofdpersoon, de verdachte en het idee van de kunstenaars.
Meesterverteller Willem de Ridder* verzorgt een speciale audiotoer waarvan je haren overeind gaan
staan. Daarnaast kan je ook neerploffen en een film kijken in de Popcorn Corner.
Dit programma is veel te spannend en niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.
Maar alle koelbloedige speurneuzen tussen 8 en 12 zijn welkom!
———
Programma:
Wat is er te doen?
Foto & Film speurtocht
doorlopend 8-12 jaar
Audio-Griezel rondleiding door Willem de Ridder
doorlopend 8-12 jaar
Popcorn Corner
doorlopend 8-12 jaar

* Willem de Ridder staat aan de wieg van tal van ontwikkelingen op het gebied van kunst, cultuur en
recreatie. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van alternatieve jongerenclubs als Paradiso,
Fantasio en de Melkweg. Samen met Wim van der Linden realiseerde hij 'Sad Movies', die op
filmfestivals in heel Europa werden vertoond. De Ridder is bekend van nationale en Amsterdamse
radiostations en werkte samen met o.a. Nam June Paik en Wim T. Schippers. Met Annie Sprinkle
maakte hij geruchtmakende shows op verschillende Amerikaanse radiostations.
Als verhalenverteller heeft De Ridder zo'n grote faam verworven, dat hij meestal wordt
aangekondigd als de meesterverteller Willem de Ridder. Er zijn in Nederland op diverse plaatsen
zogenaamde audiotours verkrijgbaar, waarbij de luisteraar door de stem van de meesterverteller
een bijzonder hoorspelachtig avontuur wordt binnengeleid, dat zich bijvoorbeeld kan afspelen in
ongerepte natuurgebieden of in de geheimzinnige uithoeken van een Haags Stadspaleis.

Voor vragen kunt u contact opnemen met MJ Sondeijker: info@westdenhaag.nl of 070.3925359
Huis Huguetan is eigendom van Rijksvastgoedbedrijf en wordt tijdelijk beheerd door ANNA Vastgoed & Cultuur.
Het programma van West wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW
West Lange Voorhout 34 + Groenewegje 136, Den Haag NL, +31(0)70.3925359, www.westdenhaag.nl

