CULTURA

Van Gogh

Hoje o seu Clube traz-lhe o Museu Van Gogh, em Amesterdão, Holanda.
Esta navegação é com ÁUDIO, ou seja, ao mesmo tempo que vê o Museu, pode ouvir a explicação!
Mas o seu Clube não traz somente cultura para os graúdos. Os miúdos vão ter igualmente atividades
sobre este grande pintor holandês - Vincent Willem van Gogh.
https://www.hisour.com/pt/van-gogh-1883-1885-peasant-painter-van-gogh-museum-21869/

Foi considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Criou mais de
dois mil trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo cerca de 860 pinturas a óleo, a maioria das
quais durante os seus dois últimos anos de vida.
Se tiver possibilidade de visitar a exposição interativa e multissensorial Meet Vincent Van Gogh, no
Terreiro das Missas, em Belém, poderá fazê-lo, mas com cuidado. Esta exposição foi prolongada até 3
de janeiro de 2021.
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CULTURA

Van Gogh para os miúdos

O seu Clube descobriu que o Museu Van Gogh, em Amesterdão, Holanda, também tem
atividades para os mais novos.
Estas várias opções para crianças são em inglês, mas é uma oportunidade para os graúdos
descobrirem tudo em conjunto com os seus miúdos!
Neste link: https://www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/we-bring-the-museum-to-you/children?v=1
tens um ‘Menu’ de opções (canto superior esquerdo). Podes optar por fazer uma visita ao Museu,
conhecer melhor o pintor, entre outros. Caso não desejes conhecer estas opções, há jogos (faz-se o
Download para o jogo ficar em grande):
https://www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/we-bring-the-museum-to-you/children/board-game
Desenhos para colorir (faz-se o Download para o desenho que se escolhe ficar em grande e imprimir):
https://www.vangoghmuseum.nl/en/whats-on/children-and-families/van-gogh-colouring-pages
E vídeos. Tens vários, no canto superior direito (se necessitares, pede aos pais para ajudar na
tradução):
https://www.youtube.com/watch?v=Qk1lFYaUslk&list=PLp9bGKxyieV0nWOC29Y7g5y1or2O9h5p&index=2&t=0s

O difícil será mesmo escolher!

Van Gogh at Home for Children
(Fonte: Museu Van Gogh - 2020)

#Fiquealerta #Estamosjuntos

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)
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