NEANDERTHAL MUSEUM – NIEUWE HIGHLIGHTS
Multimediaal belevenismuseum bij de historische vindplaats
In het Neanderdal nabij Düsseldorf ontdekten steengroevearbeiders in 1856 de botten van een
mens uit de IJstijd – daarmee was de Neanderthaler geboren. Vandaag is deze Neanderthaler
een wereldster en het Neanderthal Museum een attractie voor 160.000 bezoekers per jaar.
Om de menselijke geschiedenis ook in de toekomst bijdetijds te kunnen blijven presenteren,
krijgt het in 1996 geopende museum een update, namelijk bij gelegenheid van haar 20-jarige
bestaan in oktober 2016.
Bezoekers van het museum maken een tijdreis door de menselijke geschiedenis – vanaf ons
ontstaan in Afrika, meer dan vier miljoen jaar geleden, tot in de tegenwoordige tijd. De
populaire en levensechte reconstructies van de Neanderthalers, waaronder meneer N, meneer
4% of het meisje Kina, krijgen nu gezelschap: de beeldende kunstenaars Adrie en Alfons Kennis
geven gestalte aan zes nieuwe stamvoorouders, die de permanente expositie zullen gaan
bevolken en samen met de museumbezoekers een grote mensenfamilie gaan vormen. In het
nieuwe spiegelkabinet ontmoeten we onze neef de Neanderthaler. Nieuwe opgravings- en
laboratoriummodellen in het ArchäoWunderland laten ons zien, hoe wetenschappers uit de
archeologie en andere wetenschappelijke disciplines bij de reconstructie van ons verleden te
werk gaan. Bij een museumkaartje is een audio-rondleiding in de Duitse en Engelse taal
inbegrepen, ook speciaal voor kinderen, en in de verspreid staande onderzoeksboxen vinden
we nóg meer achtergrondinformatie over het thema.
De architecten Günter Zamp Kelp, Julius Krauss en Arno Brandlhuber hebben 20 jaar geleden
een uitzonderlijk en inmiddels meermaals bekroond gebouw gecreëerd, dat met haar blauwe
glasfaçade haast onwerkelijk in het omliggende beschermde natuurlijke landschap opgaat. Bij
een bezoek aan het museum horen ook een kijkje in de archeologische vindplaats, de
kunstroute MensenSporen en het nabij gelegen wildpark, waar met succes wilde paarden,
oerossen en wisents worden gefokt.
Wie bovendien handwerk uit de Steentijd wil leren of uitproberen, kan in de
Steentijdwerkplaats van het museum terecht, waar thematische workshops en cursussen
worden georganiseerd. Populair zijn hier ook de actieve programma’s voor verjaardagsfeestjes
en bedrijfsuitstapjes, zoals boogschieten en geocaching. Wie het museum op een grappige
manier wil beleven, kiest voor een van de belevenisrondleidingen: bij een bezoek aan “Met de
dweil door de Steentijd” of “De Steentijd van de concierge” lacht gegarandeerd iedereen zich
een aap!
Met de auto is het museum vanaf de A3, afrit Hilden/Hochdahl en A46, afrit Haan-West
bereikbaar. Bovendien kunt u alternatief met de Regiobahn S 28 of de S-Bahn S 8 van de VRR
reizen, met haltes direct bij het museum.
NEANDERTHAL MUSEUM, geopend di – zo, van 10.00 tot 18.00 uur, ‘s maandags gesloten.
Meer info op www.neanderthal.de
Deze update wordt mogelijk gemaakt door royale donaties van de NRW-Stiftung, het LVR, het
disctrict Mettmann en het Neanderthal Genootschap e.V., ontwikkeld en gerealiseerd in
samenwerking met res d, Köln en Blank Ausstellungsbau, Düsseldorf.

