
Voor 4–7 jaar



Hallo, ik ben de Bonnefant en samen gaan  
we snuffelen aan kunst.

Niet alle werken staan opgesteld maar je kunt 
wel alle opdrachten maken. Je kunt natuurlijk 
iemand om hulp vragen. Denk ook eens aan 
een bewaker of bezoeker.

Bonnefantenmuseum Aldo Rossi / Foto Kim Zwarts

Zoek de koffiepot op 
het stickervel en plak 
hem op de toren.

Teken de toren

Wist je dat
Aldo Rossi, de architect 

van het museum, de vorm 
van de koepeltoren heeft 

gebaseerd op een 
koffiepot?

Veel plezier!

Heb je al gezien dat het 
museum twee torens heeft? 
Help je mij om de vorm 

van de binnentoren 
te tekenen?
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Lekker hapje 
Kun je zien waar het beeld 
van gemaakt is?

...............................

Bekijk het beeld van Jezus maar eens 
van heel dichtbij. Wat zie je dan?

...............................

Heeft Jezus het koud denk je?

Kleed hem maar 
lekker warm aan met 
de kleren op het 
stickervel.
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Mmm 
dat was een lekker hapje! 

Wel zielig voor 
Jezus…

Het beeld van Jezus is al
meer dan 500 jaar 

oud. Het is gemaakt door 
een beeldhouwer uit 

Maastricht

ik ben een 
houtworm en 
gek op hout!

Arme Jezus. Wat heeft Jezus nu niet meer? 

...............................

Teken ze er maar weer bij!



Zoek de dieren!
Dit schilderij vertelt het verhaal van Adam  
en Eva. De eerste mensen op aarde volgens  
de bijbel.

Zoek de dieren op het stickervel  
en plak ze op de juiste plaats.

Een oude meester
Dit schilderij met de mooie lijst is een van de 
duurste werken in het museum. Zo’n schilderij 
met een mens noem je een portret.

Ik ben ondertussen wel heel benieuwd 
hoe goed jij zelf kunt tekenen! 
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Zoek de verschillen
Oeps, ik ken het schilderij niet meer terug. 
Zo zag het schilderij er vroeger uit.

Toen het schilderij werd schoongemaakt 
kwam opeens Jozef tevoorschijn! 

Zie jij 
de verschillen?

Plak de stickers 
op de juiste 

plek
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Welke kleuren zie je? 
De ‘gekleurde’ figuurtjes op dit schilderij zijn 
beschilderde magneetjes! Daardoor kan het 
kunstwerk steeds veranderen. 

Trek lijntjes naar de kleuren.
Wall Drawing # 801 Spiral, Sol LeWitt (Foto Peter Cox)
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Draaierig
In de koepeltoren is één heel lange lijn gewoon op 
de muur geschilderd. Een bekende kunstenaar 
heeft deze muurschildering speciaal voor deze 
toren bedacht. Je wordt er zelf ook een beetje 
draaierig van…

Bonnefant probeert dit kunstwerk na te tekenen. Kun je hem een handje helpen?
Maak de lijn zo lang als je kunt! 



Van jong naar oud
Dit is een wandtapijt van 7 meter lang. Heb je al ontdekt waar het van gemaakt is? Het gaat over het leven van baby tot oma en er is heel veel op te zien.

The Walthamstow Tapestry, Grayson Parry

Kun jij deze plaatjes 
terugvinden op het 

wandkleed? Trek een 
lijntje naar de foto.



Zoek de juiste weg 
Misschien heb je al gezien dat in de binnentuin 
van het museum een groot kunstwerk staat. 
Het is bedoeld om tussendoor te lopen.

Zoek de juiste weg naar Bonnefant!
The hours of the day, Richard Serra (Foto Peter Cox)

Verzin iets geks dat met de
toren is gebeurd en teken het

Gebruik de torensticker en maak er een mooie tekening van.



Tot ziens!


