Beleef ‘Op de tast’ in het Douanehuisje
De expositie ‘Op de tast’ in het Douanehuisje neemt je in november een maand lang mee
door kunst- en cultuurbeleving voor, door en met doven, slechthorenden, blinden en
slechtzienden. Bezoekers krijgen de kans zich onder te dompelen in het beleven van kunst
met alle zintuigen.
Een museum kun je het meest optimaal beleven als je daar al je zintuigen bij kunt gebruiken.
Maar wat als je niet beschikt over alle zintuigen? Wat als je weinig tot niets kunt zien of niets
kunt horen? Dan ben je afhankelijk van de zintuigen die wel voor je werken. Kunt je nog echt
genieten? Al snel ga je dan op de tast door het leven.
Op de tast
Elvera van Leeuwen van Mikxs, een bedrijf dat creatieve oplossingen bedenkt voor
activiteiten waar mensen met een auditieve of visuele beperking niet zonder meer aan
kunnen deelnemen, exposeert in de maand november in het Douanehuisje in Maassluis.
Bezoekers kunnen ervaren wat er nog overblijft van een kunstwerk wanneer je niet goed
kunt zien en hoe een goede beeldbeschrijving of het betasten van kunst de algehele beleving
verrijkt. De tijd vliegt voorbij tijdens al het beluisteren, betasten en beleven.
Openingstijden
De expositie is de gehele maand november in het Douanehuisje te bezoeken op woensdag
van 10.00 tot 14.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
De expositie opent op woensdag 4 november.
Bezichtiging buiten openingstijden
Wil jij graag een uitgebreide rondleiding met persoonlijke begeleiding? Of kom je liever
beleven zonder prikkels van andere bezoekers? Neem dan gerust even contact met ons op
om een afspraak te maken voor een bezichtiging buiten de openingstijden. Stuur een mailtje
naar elvera@mikxs.nl.

Douanehuisje
De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert
van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige
activiteiten. Meer informatie hierover is te vinden is op de website van de CRM
http://www.crmmaassluis.nl/ onder de kop Douanehuisje. Voor overige vragen kunt u
terecht bij Mischa Koorneef, 06 18 51 30 90, douanehuisje@crmmaassluis.nl

