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Levend Stratego in historisch decor van Museum
Prinsenhof Delft

De tweede dag van het Prinsenhof Weekend op zondag 22 mei is de familiedag. Jong en oud
kunnen activiteiten ondernemen waarmee je in de geschiedenis van Nederland en Delft stapt.
Ga mee met een van de verhalenvertellers in het museum, word zelf een Delfts Blauw
kunstwerk door je te laten schminken, draag bij aan het Super Canvas en nog veel meer.
Levend Stratego
Je kent het vast wel, het bordspel Stratego. Met twee spelers die elkaars vlag proberen te veroveren
door de pionnen op het speelbord te verschuiven. Een tactisch en leuk spel. Maar heb je ook wel eens
Levend Stratego gespeeld? Stap in de huid van Willem van Oranje en doe mee met Levend Stratego
in het historisch decor van het Prinsenhof. De geschiedenis komt tot leven en de spanning stijgt. Deze
activiteit is geschikt vanaf 8 jaar.
Super Canvas
Maak tijdens het Prinsenhof Weekend samen met kunstenaar Misha de Bie en allemaal andere
bezoekers een groeiend kunstwerk geïnspireerd op de nul-groep kunst. In het museum is kunst te zien
van nul-groep kunstenaars zoals Jan Schoonhoven, Armando en Jan Henderikse. Doe inspiratie op in
het museum en ga vervolgens zelf buiten aan de slag om jouw steentje bij te dragen aan het Super
Canvas.
Verhalenvertellers
Pak een kussentje en ga met een van de verhalenvertellers mee het museum in. Neem daar plaats
voor verschillende kunstwerken en luister naar een spannend verhaal van Willem van Oranje, Hugo
de Groot of een andere Delftse Meester. Zo leer je op een verhalende manier meer over de
geschiedenis en kunst in Museum Prinsenhof Delft. Leuk voor het hele gezin!
Ontdek, geniet, speel en maak mee tijdens het Prinsenhof Weekend. Kijk snel op www.prinsenhofdelft.nl voor alle activiteiten en aanmelden.
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