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EXPO

TIMELESS
BEAUTY
Hoe maakten dames zich tweeduizend jaar
geleden op? Welke sieraden droegen ze?
Wat zat er in een Romeinse beautycase?
Authentieke gebruiksvoorwerpen en educatieve
films tonen je hoe vrouwen uit het oude Rome
zich mooi maakten en verzorgden. Teksten van
Romeinse auteurs en foto’s van Marc Lagrange
brengen je in de ban van vrouwelijk schoon.
Hedendaagse vrouwen vertellen je over de manier
waarop ze hun lichaam beleven.
Bezoekers zijn aangenaam verrast. Een greep uit
hun reacties: ‘origineel en sfeervol’, ‘een ware ode
aan de schoonheid van de vrouw’, ‘kritisch t.o.v.
het schoonheidsideaal’, ‘beklijvend en ontroerend’.
Timeless Beauty: een tijdloos mooie expositie.
Meer info: www.galloromeinsmuseum.be

Wist je dat …
vrouwen zich in de
oudheid onthaarden met
de vlam van een olielamp?
Een natte spons bij de
hand hebben was geen
overbodige luxe.
Oorhanger, rond 250 n.Chr.
© Musée royal de Mariemont, Morlanwelz.

VOOR KINDEREN:
AUDIOGIDS & CREATIEF ATELIER

HANDEN UIT
DE MOUWEN!
Je kinderen thuislaten? Hoeft niet.
Want het Gallo-Romeins Museum is altijd
100% kidsproof.
Eerst verken je met je kinderen de tentoonstelling.
Er ligt een speciale audiogids voor hen klaar. De
informatie is op hun niveau en sluit aan bij hun
leefwereld. Daarna kunnen ze gratis deelnemen
aan een creatieve workshop. Ze maken een Romeinse ‘selfie’. Met een houten plankje, enkele
sjablonen en pastelkrijtjes tekenen ze een portret
van zichzelf als knap meisje of mooie jongen uit
de Romeinse tijd. Tweeduizend jaar oude afbeeldingen bieden inspiratie. Ook ouders mogen aan
de slag. Onze begeleiders staan klaar met handige
tips & trucs. Het eindresultaat mag mee naar huis.
De audiogids en het creatief atelier zijn geschikt
voor kinderen van 7 tot 13 jaar. De audiogids is
altijd beschikbaar. Selfies maken kan tijdens de
zomervakantie dagelijks van 13 tot 18 uur.
Reserveren? Niet nodig!

Wist je dat … de Romeinen
alleen kleine handspiegels kenden?
Ze waren meestal van brons, en
dus niet van glas, zoals vandaag.
Ze moesten dus stevig
opgeblonken worden.

WORKSHOP 'NATUURLIJK MOOI!'

MAAK JE
EIGEN SCRUB,
LOTION OF
CRÈME!
Zin om de expo te combineren met een
ontspannende workshop? Schrijf je samen
met je vriendinnen in voor ‘Natuurlijk mooi’!
Vrouwen die van een gladde, zachte en zalig
geurende huid houden, kunnen zelf aan de slag
met natuurlijke oliën en kruiden.
Een professionele gids legt haarfijn uit hoe je
onder andere handcrème, lotion, peeling of
scrubzout maakt. Tussendoor steek je nog wat op
over de Romeinse schoonheidsidealen.
Reserveren: verplicht
Meer info: www.galloromeinsmuseum.be

Wist je dat … Romeinse
vrouwen een bezinksel
van rode wijn mengden
met moerbeiensap en
het giftige vermiljoen
om rouge te maken?

Parfumflesje, 100-200 n.Chr.
© Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

DANS

ODE AAN
DE VROUW
Geniet tijdens de zomervakantie van stijlvol
bewegingstheater in de expozalen.
Zinnenprikkelend bewegingstheater. Dat is
wat het Gallo-Romeins Museum je deze zomer
als extraatje presenteert. In de tentoonstelling
Timeless Beauty brengt het gezelschap
COMPANY NOI een ode aan de schoonheid
en de kracht van de vrouw. Vier danseressen
bewegen tussen de bezoekers. Ieder van hen heeft
een andere lichaamsbouw en dansstijl. Het opzet?
Aantonen dat elke vrouw mooi is op haar eigen
manier.
De kunstfotografie van Marc Lagrange, authentieke voorwerpen, verhalen van hedendaagse
vrouwen en dans in zijn meest pure vorm. Ze versterken elkaar. Je beleeft de tentoonstelling nog
intenser.
De performances vinden elke zondag plaats in juli
en augustus, doorlopend tussen 14.30 u. en 17.00 u.

Wist je dat …
de ideale schoonheid in
de oudheid een bol buikje
en bredere heupen had?
Te dik zijn was niet goed,
want dat wees op een gebrek
aan zelfcontrole.
Halsketting met hanger in de vorm
van Eros/Cupido, 0-79 n.Chr.
© Musée royal de Mariemont,
Morlanwelz.

EEN PRACHTIG EXPOBOEK

TIMELESS
BEAUTY
Aangenaam verrast na het bezoek aan de
tentoonstelling? Koester je herinneringen
en neem ze mee naar huis.
Bij de tentoonstelling hoort een gelijknamig boek.
Hierin vind je al de foto’s van Marc Lagrange
die op de expo te bewonderen zijn. Kunst- en
cultuurredacteur Patrick De Rynck schreef een
uitgebreide bijdrage over schoonheidsidealen.
Ook alle citaten van de expo zijn in het werk
opgenomen, met bronvermelding.
Het expoboek ‘Timeless Beauty’ is te koop in de
museumshop voor 25 euro.

Vogelvormig flesje met
restanten van make-up,
15-40 n.Chr.
© Museum Het Valkhof,
Nijmegen.

Hoofd van een beeld van Aphrodite, 125-150 n.Chr.
© Römisch-Germanisches Museum, Keulen.

Wist je dat … de godin Venus bij
de Romeinen overal te zien was?
Haar beelden – van piepklein tot
levensgroot - stonden in tuinen,
badhuizen, tempels, …
Voortdurend zagen vrouwen het
ideaal van vrouwelijke schoonheid.

PERMANENTE TENTOONSTELLING

STEEK JE
NEUS IN
HET VERRE
VERLEDEN
De permanente tentoonstelling vertelt het
veelzijdige verhaal van de mens in onze regio: van
prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Meer
dan 2000 mooi uitgelichte objecten, educatieve
films, levensechte figuren, maquettes en animaties
nemen je mee op een belevingsvolle tijdreis.
VOLG HET GEURENPARCOURS MET VLIEG!
Hoe rook het in een woon-stal-huis? Waaraan
doet de geur van vuur je denken? Welke kruiden
gebruikten de Gallo-Romeinen in hun gerechten?
Ontdek, puzzel en snuif erop los.
Het Geurenparcours met Vlieg kan je permanent
volgen tijdens de zomervakantie.
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar … en hun ouders!
Meer info: www.galloromeinsmuseum.be

Wist je dat je in
het Gallo-Romeins Museum
het speeksel van de hellehond
Cerberus kunt ruiken?
Walgelijk?
Cool!

CULTUUR
PLAKT
ALTIJD
Extra tijd voor of na Timeless Beauty?
Een gloednieuw cultuurfestival laat de
Tongerse binnenstad de hele zomer lang
bruisen.
Je kunt op verschillende plekken terecht voor
theatervoorstellingen, concerten, openluchtfilms,
expo’s, knutselateliers en literaire sessies van heel
wat grote namen. De rode draad? Tijd.
Cultuurfestival MoMeNT?
Gegarandeerd een uitstap die blijft plakken!
Meer info: moment.tongeren.be

< Zigzagkind. Laika en Het nieuwstedelijk. © Kathleen Michiels.

© Vincent Lucas.

Wist je dat … je de Franse
kunstenaar Olivier Grossetête
van 11 tot 14 augustus kunt helpen
om een gebouw van kartonnen dozen
te maken op de Grote Markt?

MET DE NMBS NAAR TONGEREN

Het station van Tongeren ligt op wandelafstand
van het Gallo-Romeins Museum. De B-Dagtrip
‘Timeless Beauty’ (nr. 568) combineert in één
voordelig ticket de treinrit heen en terug met
de toegang tot de tentoonstelling.

GALLO-ROMEINS MUSEUM

Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, België
Tel. + 32 12 67 03 30, grm@limburg.be
www.facebook.com/galloromeinsmuseum
www.galloromeinsmuseum.be

SITUERING

Het museum ligt in het centrum van Tongeren,
vlak achter de O.L.V.-Basiliek. Parkeren doe je op
parking ‘De Motten’ (gratis) of in de ondergrondse
parkings ‘Julianus’, ‘Grote Markt’ of ‘Centrum’.

OPENINGSUREN

• dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 u.
• zaterdag, zon- en feestdagen,
schoolvakanties (België) van 10 tot 18 u.
Het museum is gesloten op maandag,
behalve als dat een feestdag is.

Timeless Beauty
+ permanente tentoonstelling
• Volwassenen: € 15,00
• Kinderen en jongeren van 4 tot 26 jaar: € 1,00
• 55+, personen met een beperking,
kortinghouders en groepen: € 10,00
• Gezinnen: € 31,00
De audiogids, deelname aan het atelier en de dans
zijn inbegrepen in de toegangsprijs.
De tentoonstelling kwam tot stand in
samenwerking met Atelier Lagrange.

Verantwoordelijke uitgever: Bart Distelmans, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, België.

TOEGANGSPRIJZEN

Timeless Beauty
• Volwassenen: € 10,00
• Kinderen en jongeren van 4 tot 26 jaar: € 1,00
• 55+, personen met een beperking,
kortinghouders en groepen: € 8,00
• Gezinnen: € 21,00

