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Status: 
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Onderwijsniveau: 
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Goedgekeurd/Gepubliceerd
Lessenreeks

Leerkrachten
Secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-onderwijs)

Voltijds-gewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/voltijds-gewoon-
secundair-onderwijs)

eerste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/eerste-graad)
1ste-leerjaar-A (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar)
1ste-leerjaar-B (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar-b)
2de leerjaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-leerjaar)
beroepsvoorbereidend-leerjaar (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/beroepsvoorbereidend-leerjaar)

tweede-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad)
tweede-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-aso)
tweede-graad-BSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-bso)
tweede-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-kso)
tweede-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-tso)

derde-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad)
derde-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-aso)
derde-graad-BSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-bso)
derde-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-kso)
derde-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-tso)
3de-graad-BSO-specialisatiejaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad-bso-
specialisatiejaar)
derde-graad-Voorbereidend-jaar-HO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-
graad-voorbereidend-jaar-ho)

Secundair-na-secundair-(Se-n-Se) (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-na-
secundair-se-n-se)
Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-OKAN (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan-0)

Buitengewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/buitengewoon-secundair-
onderwijs)
Deeltijds-leren-en-werken (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-leren-en-werken)

Hoger-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/hoger-onderwijs)
Volwassenenonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/volwassenenonderwijs)
Deeltijds-kunstonderwijs-DKO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-kunstonderwijs-dko)
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Cultuurkuur organisatie id: 

Van: 
Tot: 

Reserveren kan tot: 
Aantal plaatsen: 
E-mailadres reserveren: 

Toegankelijkheid doelgroep: 

Beeldende-en-audiovisuele-kunst (/onderwijsniveau-cultuurkuur/beeldende-en-audiovisuele-
kunst)

Liv Tubeeckx Book & Paper Care
6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda

Van Firenze, Wallonië, Damascus tot Japan ... Reis mee door de boeiende geschiedenis van de boek- en
papierrestauratie en ontdek de verrassende oorsprong van speci�eke vaktechnieken! Een restaurator
dompelt je onder in de wondere wereld van losbladig en gebonden erfgoed. Laat je verrassen!

Waar
Book & Paper Care
Deze klasbak komt naar jou toe
3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode)
Deze erfgoedspecialist is graag bereid om in scholen uit onderstaande regio's te komen vertellen en evt.
een workshop aan te bieden: - regio de Merode (= Aarschot, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo,
Westerlo) - regio Rupelstreek; Zuidrand / Rivier&Land (= Boom, Rumst, Schelle, Niel, Duffel, Kontich)

Wanneer
ma, 25/04/2022 - 09:00

wo, 27/04/2022 - 17:00

Reservering
vr, 15/04/2022 - 18:00

Nog te bepalen.
info@livtubeeckx.be (mailto:info@livtubeeckx.be)

Contact
www.livtubeeckx.be

Bereikbaar

(http://www.b-rail.be/main/N/) 

(http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/) 

(http://www.blue-bike.be)

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid: geheel

Voor iedereen

Kinderen

+

-
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Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in samenwerking met de
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.
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