Over Beeld en Geluid Den Haag
In ons museum kom je door middel van spellen, tests en voorbeelden alles te weten over
media. Herken jij Fake News? Waar liggen jouw grenzen als het op humor aankomt? En hoe
goed zijn Hagenaars in het trekken van de aandacht in de media?
Bij Beeld en Geluid Den Haag ontdek je het allemaal.

NIEUWSWIJSHEID
Wanneer is nieuws te vertrouwen en wanneer is het gemanipuleerd? Zie je het verschil tussen
betrouwbare verhalen en bewust bedachte desinformatie? In een digitale wereld, waarin
iedereen z’n eigen verhaal overal kan posten, kan je dat onderscheid steeds lastiger maken.
Daarom staan wij voor nieuwswijsheid en een wereld waarin jij je bewust bent hoe nieuws
wordt gemaakt en hoe je zelf nieuws beïnvloedt door verhalen of filmpjes te delen.

WAT ZIE, DOE EN ERVAAR je in het museum?
1e verdieping: politici en journalisten en media
Je onderzoekt de verschillende rollen van burgers, politici en journalisten. Zo ervaar je dat het
onder druk van flitsende camera’s en vragen van journalisten een uitdaging is om bij je verhaal te
blijven als je zelf een persconferentie geeft. En als je van dit verhaal dan een krantenpagina moet
maken, kies je dan voor sensatie of waarheid? Hoe belangrijk is persvrijheid voor onze journalistiek? En natuurlijk bereken jij je BMI (Bewust met Media Index); hoe mediawijs ben jij?
2e verdieping: jij draait aan de knoppen!
Niet alleen journalisten verspreiden nieuws: wij doen zelf ook volop mee! Hoe zet je sociale media in om aandacht te krijgen voor wat jij belangrijk vindt? Kies je voor het verspreiden van een
ludieke meme of trek je naar het Malieveld en start je je eigen protestactie? Ontdek welke keuzes
je hebt en waar jouw grenzen van meningsuiting liggen.
3e verdieping: Den Haag
Natuurlijk kijken we ook naar wat er gebeurt in onze eigen stad Den Haag. Hoe komt Den Haag
(inter)nationaal en lokaal in het nieuws? En hoe belangrijk is Haagse Humor om een tegengeluid
te kunnen geven? Welke stadsgenoten herken jij die een missie in de media hebben?

KORTOM
Bij Beeld en Geluid Den Haag leer je bewuster een weg te vinden in het medialandschap en
brengen we je aan het lachen, denken én aan het twijfelen. Ons museum is geschikt voor
iedereen vanaf 12 jaar. Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar is er een speciale familieroute.

warme dranken*
•
•
•
•
•
•

Koffie | Lungo .................................................................................................................................. € 2,50
Koffie | Espresso .............................................................................................................................. € 2,50
Koffie | Dubbele espresso ............................................................................................................... € 3,10
Koffie | Cappuccino | Melk of havermelk ................................................................................... € 2,90
Koffie | Flat white | Melk of havermelk....................................................................................... € 2,90
Koffie | Latte macchiato | Melk of havermelk ............................................................................. € 3,25

* Al onze biologische koffie & thee is van Peeze.

• Thee | Per kopje diverse smaken .................................................................................................. € 2,50
• Thee | Verse munt e/o gember ..................................................................................................... € 2,90
• Chocolademelk | (warm/koud) ..................................................................................................... € 2,75

Koude dranken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Stella-Maris | plat of bruis | 0,25l ...................................................................................... € 2,50
San Pellegrino 0,2l | Bio Aranciata................................................................................................ € 2,50
San Pellegrino 0,2l | Bio Aranciata Rossa..................................................................................... € 2,50
San Pellegrino 0,2l | Bio Limorata................................................................................................. € 2,50
PREMIX FLESJE Agroposta Aardbei (12x250ml)........................................................................ € 2,75
PREMIX FLESJE Agroposta Munt (12x250ml)............................................................................ € 2,75
PREMIX FLESJE Agroposta Lavendel BIO (12x250ml).............................................................. € 2,75
Coca Cola | regular of zero ............................................................................................................ € 2,50
Schulp appelsap................................................................................................................................ € 2,35
Schulp perensap................................................................................................................................ € 2,35
Schulp appel & vlierbes.................................................................................................................... € 2,35
Huisgemaakte limonades* ............................................................................................................ € 1,00

*Vraag ons personeel gerust naar de smaak van vandaag

Tosti’s
• Tosti kaas op brood van Bbrood..................................................................................................... € 4,25
• Tosti ham/kaas op brood van Bbrood........................................................................................... € 4,25

MuseumcafÉ Alma

SALADES

Museumcafé Alma is vernoemd naar Peter Alma. Peter Alma (1886-1969) was grafisch en
monumentaal kunstenaar.

• Parelcouscous salade.........................................................................................................................€ 3,25
• Groene salade.....................................................................................................................................€ 5,25

De wandschildering (1952) in het café is het sluitstuk van de verbouwing van het pand tot
museum. Peter Alma liet zich inspireren door de functie van de toenmalige PTT, namelijk de
communicatie tussen mensen mogelijk maken.

Warm

Karsten & Kuiper
De service en het eten wordt in Museumcafé Alma verzorgd door Karsten & Kuiper. Karsten &
Kuiper is begonnen als een eetwinkel in het bruisende Zeeheldenkwartier en biedt al sinds 2014
dagelijks de mogelijkheid om gezond en lekker eten af te halen of te laten bezorgen. Nu ook met
een vestiging in Beeld en Geluid Den Haag waar we graag voor jou klaarstaan met lekkere
gerechten en fantastische service.

•
•
•
•

Soep van de dag | paprika kokossoep............................................................................................. €
Frittata | topinamboer | spinazie en salade................................................................................... €
Lasagne Bolognese | bio rundergehakt ........................................................................................ €
Lasagne Ricotta | spinazie | vega ................................................................................................... €

4,75
8,25
8,75
8,75

ook lekker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oma’s appeltaart................................................................................................................................€ 3,75
Cheesecake lemon & blueberry......................................................................................................€ 4,50
Brownie | pure chocolade ............................................................................................................... € 2,25
Chocolade Fudge.............................................................................................................................. € 2,25
Bananencake......................................................................................................................................€ 3,25
Nuts & Berries Bar ...........................................................................................................................€ 1,90
Trafo Chips Rosemary & Himal. Salt BIO..................................................................................... € 1,55
Trafo Chips Sea Salt BIO ................................................................................................................. € 1,55
Vers fruit............................................................................................................................................€ 1,00

