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JULIUS IN WINTERLAND: MINI-EXPO  
IN HET SPEELGOEDMUSEUM 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Het is bijna tijd voor de Kerstman om zijn intrede te maken in het Speelgoedmuseum! 
Niet alleen de Kerstman komt langs, ook Julius en de rest van de cast van de 
animatiefilm ‘Julius In Winterland’ krijgen een plekje in het museum. Binnenkort draait 
de hartverwarmende familiefilm ‘Julius in Winterland’ in de Vlaamse bioscopen. 
Ontdek vanaf 7 december hoe de film gemaakt werd in onze mini-expo, een 
samenwerking tussen Jekino  en het Speelgoedmuseum. 

 

Samenwerking Speelgoedmuseum en Jekino 

Jekino staat al meer dan 35 jaar garant voor een levendig en divers kinderfilmklimaat, een 
organisatie waar cultuur, entertainment en educatie hand in hand gaan. Met de film ‘Julius in 
winterland’ was een samenwerking evident. De film vertelt het verhaal van de jonge Julius die op 
zoek gaat naar de Kerstman én ervoor moet zorgen dat het speelgoed op tijd bij de kinderen 
terecht komt.  

 



 

Mini-expo 

In de mini-expo maak je kennis met de verschillende personages en enkele decorstukken uit de 
film. Bekijk het filmpje dat een tip van de sluier licht over de ‘making of’ en kleur een mooie 
kleurplaat van je favoriete personage uit de film.  

Ben je tussen 6 en 10 jaar en wil je liever zelf aan de slag? Schrijf je snel in voor één van onze 
winterworkshops en leer een animatiefilmpje maken. De workshops zijn op 7 & 27 december 
2016 en 3 januari 2017 van 14u tot 16u30.  

Julius in Winterland, de film 

Julius woont in een weeshuis. Ieder jaar kijkt hij uit naar Kerst, omdat de Kerstman dan komt. 
Wanneer de grote jongens beweren dat de Kerstman niet bestaat is de teleurstelling groot. 
Julius verliest zijn geloof in alles wat met Kerst en de Kerstman te maken heeft.  Tot er iets 
vreemd gebeurt: via een magische doos komt Julius in winterland terecht. De Kerstman is 
namelijk verdwenen en Julius moet hem vinden vóór de kerstperiode aanbreekt. 

Hulp-Kerstelf gezocht! 

Ben je nog op zoek naar enkele leuke activiteiten? Test onze doe- en zoektocht ‘Hulp Kerstelf 
gezocht’ of doe mee met onze creatieve doe- en knutselmiddagen!  Knutsel er op los, luister 
naar mooie verhalen of bak de lekkerste kerstkoekjes. Als kers op de taart kan je op 18 
december de Kerstman een bezoekje brengen… 

 

 

PERSMOMENT  
Woensdag 7 december tussen 13u en 16u30.  Gelieve vooraf te verwittigen of je er bij kan 
zijn via communicatie@speelgoedmuseum.be 

 

PRAKTISCH  
Speelgoedmuseum Mechelen vzw Nekkerspoelstraat 21 B-2800 MECHELEN Tel. +32 (0) 15 55 
70 75 - info@speelgoedmuseum.be - www.speelgoedmuseum.be  

Het Speelgoedmuseum is dagelijks open van 10 uur tot 17 uur. Elke maandag gesloten.  

(Opgelet! Tijdens de kerstvakantie zijn we op maandag 26 december 2016 en 2 januari 
2017 open van 10u tot 17u) 


