
 

 
  

 

Ook in de herfstvakantie valt er weer super veel te beleven in het Gallo-

Romeins Museum. 

Expo ‘Imperium Romanum – Het Romeinse Rijk door de lens van 

Alfred Seiland’ 

Van vervallen ruïnes tot perfect bewaarde monumenten: al 15 jaar lang legt 

kunstfotograaf Alfred Seiland de overblijfselen uit de Romeinse tijd vast. Hij doet dat in 

kleurrijke grootformaatbeelden. Zijn eigenzinnige werken intrigeren en leveren boeiende 

verhalen op over de Romeinse cultuur en geschiedenis. De reacties? Die zijn lovend! Ja, 

ook van onze jonge bezoekers! Wacht dus niet te lang en geef je ogen de kost. Mét of 

zonder kinderen. 

 

> Imperium Romanum – Het Romeinse Rijk door de lens van Alfred Seiland  

  

 

  

 

'Supergids' 

Onze Supergidsen staan voor je klaar. Ze maken van elk gezinsbezoek een heuse 

belevenis. Je komt met je kinderen naar de permanente tentoonstelling ‘Van 

https://gallo-romeinsmuseum.createsend1.com/t/y-l-njyiltl-ijikdhira-r/


neanderthaler tot Gallo-Romein’ en kiest je favoriete objecten. Boeiende verhalen en 

knappe replica’s brengen het verleden voor je kind tot leven. Een creatieve activiteit 

maakt je bezoek helemaal af. 

Deelname is begrepen in de toegangsprijs. 

 

> Supergids 

  

 

 

Workshop ‘Flitsend Verleden’  

Van 2 t.e.m. 4 november kunnen jongeren van 10 tot en met 15 jaar hun beeldende 

creativiteit kwijt in een workshop stop-motion. Ze maken kennis met 2000 jaar oude 

voorwerpen en gaan ermee aan de slag in onze fotostudio. Met de hulp van een 

professionele fotograaf experimenteren ze met camera-instellingen, belichting en 

compositie en maken ze hun eigen stop-motionvideo. De filmische creaties? Die kunnen 

bezoekers later bekijken in het museum. 

 

> Flitsend Verleden   

 

 

Blog ‘De oudheid is overal!’ 

Classicus Patrick De Rynck verrast ons twee keer per maand met een originele blog. Zijn 

vertrekpunt: hoe blijft onze tijd verweven met de wereld van Romeinen en Grieken? 

https://gallo-romeinsmuseum.createsend1.com/t/y-l-njyiltl-ijikdhira-y/
https://gallo-romeinsmuseum.createsend1.com/t/y-l-njyiltl-ijikdhira-j/


Onze gastblogger kijkt om zich heen en ziet, hoort en leest veel antieks. Overal: op 

straat, in ideeën en gedachten, in beelden en personages, in gebeurtenissen, in namen, 

… Want in onze hedendaagse wereld is er zóveel dat nauw verband houdt met de 

oudheid. 

> Blog - De oudheid is overal! 

 

 

Meer info:  www.galloromeinsmuseum.be  

 

https://gallo-romeinsmuseum.createsend1.com/t/y-l-njyiltl-ijikdhira-t/
https://gallo-romeinsmuseum.createsend1.com/t/y-l-njyiltl-ijikdhira-i/

