
 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN HET MSK: 

DAMES VAN DE BAROK  



INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING 

In het MSK is een tijdelijke tentoonstelling. Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan 

zien tijdens een bepaalde periode. Daarna zal ik deze tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. 

Dan is er een andere tentoonstelling.  

 

Dit stappenplan gaat over tentoonstelling ‘De dames van de Barok’. In dit stappenplan kan ik lezen 

wat ik allemaal zal zien tijdens de tentoonstelling ‘De dames van de Barok’. Deze tentoonstelling kan 

ik zien in het MSK vanaf 20 oktober 2018 tot 20 januari 2019. 

 

Om deze tentoonstelling te bekijken moet ik een ticket kopen aan de kassa. Ik kan lezen hoe ik dit 

moet doen in het gewone stappenplan van het MSK. Als ik een ticket heb gekocht, begint mijn 

bezoek aan de tentoonstelling.  



 

Ik kan een brochure nemen aan de kassa met meer uitleg over de tentoonstelling.  

 

Ik kan ook een audiogids huren voor dit bezoek. Dan betaal ik 2 euro extra aan de kassa per 

audiogids.  

 

De ingang van de tentoonstelling is in de eerste grote ruimte in het museum. Ik volg de pijl naar de 

tentoonstelling. Op de plattegrond is dit nummer F. 



 

De kamers die bij de tijdelijke tentoonstelling horen zijn op de plattegrond in het grijs gekleurd.  

 

In deze tentoonstelling kan ik schilderijen zien die geschilderd zijn door vrouwelijke schilders uit Italië 

tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. In de tijdelijke tentoonstelling is er niet veel licht.  

 

De muur in kamer G, F, I, J, K en L zijn in het groen geschilderd.  



 

De muur in kamer 12, 11, 10 en 9 zijn in het geel geschilderd.  

 

Soms kan het zijn dat een kamer met een gordijn is afgespannen. Dan mag ik niet naar binnen.  

 

In de tijdelijke tentoonstelling zijn er geen letters of cijfers op de muur zoals bij de vaste 

tentoonstelling.  



 

In kamer 9 staat een tablet. Op de tablet kan ik een boek zien.  

 

Ik kan de bladzijden van het boek omslaan door de tablet aan te raken. 

 

Het boek op de tablet is een kopie van het boek dat in de kamer ligt. Om dit boek te beschermen is er 

glas over geplaatst.  



 

Dit is de laatste kamer in de tentoonstelling. Als ik hier ben, keer ik terug naar het begin. De ingang is 

ook de uitgang van de tentoonstelling. Als ik dat wil, kan ik dan ook nog in de rest van het museum 

rondwandelen.  

 

Tijdens deze tijdelijke tentoonstelling staat in zaal II een tafel. Aan deze tafel kan ik zelf tekenen. Ik ga 

aan de tafel zitten als ik dat wil.  

 

Ik neem de kleurpotloden die ik nodig heb voor mijn tekening.  



   

Ik neem ook een blad. Op de voorkant maak ik mijn tekening. Op de achterkant schrijf ik mijn naam 

en leeftijd.  

 

Als ik klaar ben met tekenen kan ik mijn tekening op de schilderezel hangen.  

 


