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Deventer Schouwburg

Burgerweeshuis

Zin in een vrolijke jeugdvoorstelling of een leuk uitje met je 
vrienden of je familie? Dan ben je hier aan het goede 
adres! Bij ons sta je oog in oog met helden die bekend 
zijn van boeken of tv. Of maak je kennis met heerlijke 
muziek, toneel en zelfs dans. Vaak zijn er leuke extra’s 
als een Meet & Greet met de artiesten en natuurlijk krijg je 
wat lekkers te drinken in de pauze of na afloop!

De bibliotheek neemt je mee in allerlei avonturen die je in 
een boek kan vinden. Met woorden en verbeelding is alles 
mogelijk! Naast verhalen in boeken heeft de bibliotheek 
ook het Makersplein. Coderen, lasersnijden, podcast 
maken, 3D-printen, robotica, enz. Elke zaterdag- en 
woensdagmiddag open. 

Het grootste monument van Deventer, de Lebuinuskerk 
biedt zo’n overweldigende ruimte, dat veel bezoekers eerst 
niet zo goed zien wat er allemaal te ontdekken valt. Kijk 
alleen al eens naar al die stenen die je er ziet. Ze hebben 
allemaal een verhaal. Met de kinderen zoomen we in op 
prachtige vloerstenen met fossielen, bakstenen muren 
waarin ooit zelfs een echte kanonskogel bleef vastzitten en 
oude grafstenen vol geheimzinnige letters en tekens.

Burgerweeshuis is hét Poppodium van Deventer. Je kan 
hier terecht voor concerten en dansavonden in allerlei 
stijlen zoals Pop, Rock, Electro en House. Daarnaast kan 
je er terecht voor workshops op gebied van rappen, 
produceren en songwriting zodat jongeren de artiesten 
van de toekomst kunnen worden!

Tussen 1340 en 1384 leefde er in Deventer een 
belangrijke man: Geert Groote. In Museum Geert Groote 
Huis vertellen we zijn verhaal. Geert Groote heeft sporen 
door heel Deventer achtergelaten die leerlingen tijdens 
een spannende digitale speurtocht opzoeken. Zo leren ze 
veel over Deventer toen en nu.

De Bibliotheek Deventer

Museum Geert Groote Huis

De Lebuinuskerk
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Het speelgoedmuseum

Kunstenlab

Het Speelgoedmuseum in Deventer heeft de grootste 
openbare speelgoedcollectie van Nederland! Wist je dat 
het museum maar liefst 14.000 objecten bewaart?! Naast 
een toffe rondleiding ga je in de Werkkamer lekker aan de 
slag met het ontwerpen van eigen speelgoed. Je zult 
ontdekken dat speelgoed niet alleen vermakelijk is, maar 
ook veel vertelt over onszelf.

Het Theaterschip was eerst op een echt schip. Vandaar 
de naam. Het schip is inmiddels verkocht, maar de 
theaterlessen vinden plaats op de kade. Het Theaterschip 
is de plek in Overijssel waar jongeren en jongvolwassenen 
de kans krijgen zich te ontwikkelen als podiumkunsttalent: 
als theatermaker, speler, performer of danser.

In het Havenkwartier in Deventer organiseert het Kunstenlab 
tentoonstellingen. Het heet lab van laboratorium waar je kan 
experimenteren en kan onderzoeken. En kunsten omdat 
kunstenaars hun onderzoek of experiment uitvoeren en 
laten zien. We nodigen leerlingen uit om zelf als een 
kunstenaar te kijken. Hoe kijken zij naar de wereld door de 
ogen van de kunstenaar? Samen met de leerlingen maken 
we een ontdekkingstocht door de tentoonstelling.

Theaterschip
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MIMIK

Museum EICAS

Samen met je klas naar de film of voorstelling? 
Elk jaar staan nieuwe toffe voorstellingen voor kinderen en 
jongeren geprogrammeerd in de theaterzaal van MIMIK. 
We hebben films voor alle leeftijden die je kan bezoeken in 
je vrije tijd maar ook zeker met je klas of school. 

Etty Hillesum schreef over liefde in een tijd van haat. Haar 
houding inspireert om in deze tijd op te staan tegen haat 
en uitsluiting van groepen mensen. In het EHC kun je leren 
over samenleven. Hoe doe je dat zonder ruzie en met 
respect? We bekijken ons eigen gedrag en onze houding. 
We onderzoeken ook wat er in de stad nog te zien is van 
de joodse gemeenschap die 75 jaar geleden weggevoerd 
en vermoord werd. Hoe kon dat gebeuren?

De Waag! Een supergroot gebouw midden op de Brink in 
Deventer. Wist je dat De Waag het oudste waaggebouw 
van Nederland is?! Het museum vertelt je alles wat je moet 
weten over de geschiedenis van Deventer. Op de 
topstukkenzaal vind je een supergroot schilderij. Dat 
schilderij is gemaakt door meestervervalser Han van 
Meegeren. Kenners dachten zelfs dat het door Vermeer 
geschilderd was. Kan jij zien wat echt en nep is?

Wat is kunst? Goeie vraag! Veel mensen denken dat er altijd 
een kwast en verf voor nodig is. Niet dus! Ontdek hoe het ook 
kan en maak kennis met de zogeheten Nul- kunstenaars. Zij 
maakten kunst met bijvoorbeeld veertjes, snoepdoosjes en 
koeienhuid. ‘Dat kan ik ook’ zien we je denken. Misschien wel. 
Daarom dagen we je graag uit. Kom maar kijken.

De Bergkerk werd rond 1200 gebouwd en is dus al 8 
eeuwen oud! Wat heel veel mensen niet weten is dat de 
Bergkerk eigenlijk St. Nicolaaskerk heet. Met je klas kan je 
de geschiedenis van de Bergkerk ontdekken. Zie jij wat 
voor afbeelding daar onder de witte verf stond?

Het Etty Hillesum Centrum (EHC)

De Bergkerk

Museum De Waag
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