FAMILIEPLATTEGROND

NIVEAU 1
NIEUW GUINEA

9	Hoeveel KROKODILLEN tel jij in deze tentoonstelling? (AL)

WELKOM IN HET TROPENMUSEUM

In ons museum is veel te doen voor jou en je familie.
Op deze plattegrond vind je alle activiteiten die jullie
samen kunnen doen.

INDONESIË

10	Ruik met je ogen dicht aan de

GEURKASTJES, welke kruiden
herken je? (AL)

NIVEAU -1
zijn bij de kassa te leen

1

Hier mag je ETEN & DRINKEN

MUSEUMDOBBELSPEL lenen (4+)

SABI SURINAME

Studio

5

Sabi
Suriname

	Tropenmuseum Junior (6+)
Interactieve doe-tentoonstelling!
Reserveer een plek om zeker te zijn dat
je mee kunt doen. Meer informatie:
www.tropenmuseumjunior.nl

12

Indonesië
Indonesia

11

10

13	Ga bij het BOEDDHISTISCH ALTAAR zitten als een boeddhistische monnik,
sluit je ogen en luister goed. Wat hoor je allemaal? (AL)

Lichthal
Great Hall
Things
That
Matter

Nieuw Guinea
New-Guinea

12	Met welk SCHIP zou jij het liefste een reis maken? (AL)

Entree
Entrance
Café De Tropen

6

13

ZUIDOOST-AZIË

Tropenklas

WC

NIVEAU 0
3	Bij de informatiebalie kun je het

2

9

Zuidoost-Azië
Southeast-Asia

11	Wie vindt als eerste de LUIAARD? (AL)

1	
BUGGY’S & ROLSTOELEN
2

Heden van het slavernĳverleden
Afterlives of Slavery

NIVEAU 2

Things
That
Matter

3

What a Genderful World

WHAT A GENDERFUL WORLD

7
8

THINGS THAT MATTER

5	Oefen je Arabisch en spuit zelf digitaal graffiti in het paviljoen over TAAL (8+)
6	Speel de Geloof-in-de-mix quiz in het paviljoen over GELOOF (10+)
7	Luister naar een spannend verhaal in het paviljoen over KLIMAAT (8+)
	
FEEST! WERELDWIJD Een vrolijke familie ruimte vol met feestelijke
8
doe-activiteiten! Alle activiteiten vind je via www.tropenmuseum.nl/families (AL)

14	Bekijk de foto’s van de blauwe

en de roze kinderkamers. Op welke
foto vind je een ROZE HUISJE
van lego??(6+)

16 Start

15

Bali

14
What a Genderful World
WC

19

Start

15	Ga het FOTOHOKJE in en doe samen de poseeropdrachten (8+)

17

18

BALI: BEHIND THE SCENES

16	
Maak een groepsselfie op het STRAND. Post hem online met #tropenmuseum. (AL)
17	Zoek de RAINBOW DRAGON. Kun jij de oreo verpakking vinden? (AL)
18	Thuis zelf MONSTERS maken van afval? Hier vind je voorbeelden. (4+)
19	Wat kun jij zelf doen aan het PLASTIC probleem? Schrijf dit op het bord! (6+)

GRAAG TOT ZIENS! We hopen dat je een leuk bezoek hebt gehad! Handig voor een volgend bezoek: op onze website vind je een actueel overzicht van alle familieactiviteiten, www.tropenmuseum.nl/families

