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Zeeuws Museum



Zeeuws Museum, Abdij, Middelburg (centrum)
www.zeeuwsmuseum.nl

 In het ZEEUWS MUSEUM
Kom gratis naar binnen en beleef het 
museum zoals dat alleen tijdens deze n8 
kan. Ontdek de vogels in DIT IS ZEELAND 
én de Feniks in de WONDERKAMERS.
Maak een hoedje van papier in het 
werkatelier en ontdek de jongen die in 
de mast vloog bij de wandtapijten. Ga in 
gesprek met de levensloopgoeroe én… 
laat je fotograferen in het decor van de 
ZEEUWS MUSEUM Tetris Challenge.

  Programma museum 
De Feniks van de WONDERKAMERS  
 doorlopend | 4de verdieping 
De jongen die in de mast vloog 
 ieder half uur | 3de verdieping
Paradijsvogels in DIT IS ZEELAND 
 doorlopend | 3de verdieping
De Levensloopgoeroe in NOOIT MEER
 WERKEN  19.00 – 20.30 en 21.00 – 
 23.00 uur | 2de verdieping

 Op het Abdijplein
Om 19.30 uur rijst de allergrootste Feniks 
van Middelburg ooit op. Een magisch 
moment zoals nog nooit eerder gezien en 
speciaal voor kinderen. Meesterverteller 
Marcel van As vertelt je het spannende en 
ontroerende verhaal over de Feniks. 

 En meer. . . 
Om de enorme Feniks heen is er muziek 
en wordt er gedanst op het Abdijplein. 
Kom kijken en meedoen met de 
Mannenpakkendans door leerlingen van 
de CSW vrijeschool. Luister naar Tricycle 
en laat je betoveren door de show The 
Rise of the Phoenix. In de circustent kun 
je jezelf met glow in the dark schmink 
(laten) omtoveren in een vogel of een 
Feniksmasker knutselen. Het ZEEUWS 
MUSEUMCAFÉ heeft een buitenterras 
met lekkere (warme) dranken.

 Programma Abdijplein
19.00 – 22.00: Feniksmaskers 

knustelen* 
19.00 – 23.00: Glow in the dark 

schminken
19.30 – 20.00: Voorleesverhaal 
 De Vogel Feniks
20.00 – 20.15: Mannenpakkendans
20.15 – 20.45: Show The Rise 
 of the Phoenix
20.45 – 21.00: Mannenpakkendans
21.00 – 21.30: Tricycle (Popaanzee / 

Popsport)
21.30 – 21.45: Mannenpakkendans
21.45 – 22.15: Show The Rise 
 of the Phoenix
22.15 – 22.45: Tricycle (Popaanzee / 

Popsport)

*  De workshop Feniksmaskers maken 
wordt georganiseerd in samenwerking 
met Kinderopvang Walcheren en 
gesponsord door Lumileds Middelburg.
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