
 
 
EDUCATIEPROGRAMMA TUIN DER LUSTEN 2022 
 
Beste leerkracht/directeur,  
 
Bosch Parade 2022 gaat door! Van donderdag 16 tot en met zondag 19 juni 2022 vaart de drijvende parade op de Dommel 
in ’s-Hertogenbosch. De hedendaagse kunstmanifestatie in de geest van Jheronimus Bosch staat dit jaar in het teken van 
‘verleiding’. Onderdeel van de Bosch Parade is de Tuin der Lusten (26 mei – 19 juni 2022). Een werk- en ontmoetingsplek 
aan de voet van de Citadel waar multidisciplinaire professionele makers en mede-makers samenwerken en repeteren voor 
Bosch Parade 2022. De Tuin der Lusten is bovenal een plek voor inspiratie en verwondering voor ons publiek.  
 
Nieuw dit jaar is het educatieprogramma voor het PO (groep 7 en 8) en het VO-onderwijs (1e en 2de klassen). Bosch Parade 
wil leerlingen verwonderen, raken en verbinden, waarbij zij de opgedane inspiratie en kennis kunnen toepassen bij de 
educatieve opdrachten. Het lesprogramma wordt opgebouwd als een drieluik, waarbij een bezoek aan de Tuin der Lusten 
(middenpaneel) onderdeel is van het programma. Hier maken leerlingen kennis met hedendaagse kunst- en kunstenaars 
die geïnspireerd zijn door het werk van Jheronimus Bosch.  
 
Deelname aan het educatieprogramma is gratis voor de scholen en bestaat uit een lesbrief, diverse filmpjes en een bezoek 
aan de Tuin der Lusten op 31 mei, 1 juni, 2 juni, 7 juni, 8 juni of 9 juni 2022. Aanmelden verplicht je tot deelname. Let op! 
VOL = VOL. In de bijlage alvast een inkijkje in het lesmateriaal dat kunstprofessional Judith Abels ontwikkelt samen met 
kunstenaars van Bosch Parade.  
 
Wil je als school (max. twee klassen per school) graag deelnemen aan het educatieprogramma, maak dit dan kenbaar 
via een reply op deze mail. Graag ontvangen we hiervoor de volgende gegevens:   
 
1. Naam van de school.  
2. PO of VO en welke klas.  
3. Grootte van de klas.  
4. Contactpersoon van de school.  
5. Voorkeur tijdstip bezoek Tuin der Lusten. Zie via de volgende link de nog beschikbare tijdssloten voor het PO en VO 
onderwijs.  
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VIQMtiK2LySBdxD0mt-odTx-fUSsNzLR85P_v_X77Jg/edit?usp=sharing 
 
Je aanmelding ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 1 april 2022. Na aanmelding ontvang je van ons na 1 april 2022 het 
lespakket. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Wij kijken er naar uit om jullie leerlingen te ontmoeten in de 
Tuin der Lusten!  
 

Met vriendelijke groet, 

Miriam Alders 
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