Tip!

en
Germanendagen
Pinksteren 9 en 10 juni 2019
10:00 tot 18:00 uur
Neem een duik in een lang vergane tijd – met Pinksteren lokken
de Romeinen- en Germanendagen je weer naar Kalkriese.
Romeinse ruiters, legioensoldaten, Germaanse boogschutters,
handelaren en handwerkers laten je het leven van 2000 jaar
geleden beleven. De kampen bruisen en de talrijke uitvoeringen
brengen de geschiedenis tot leven.
Er zijn allerlei soorten waren te bewonderen en in de Romeinse
gaarkeuken worden gasten verwend met typische gerechten.
Met de verschillende activiteiten en kinderprogramma’s valt er
voor jong en oud van alles te ontdekken.

Tijdelijke tentoonstelling

ROMEINSE
LEGIOENEN
30 maart t / m 3 november 2019
Kleine Romeinen groot in scène –
levendige details in een uniek diorama
Hoe zag het dagelijkse leven van een Romeinse legionair eruit?
Hoe lang waren zijn dagelijkse marsen, waar
sliep hij,
wat stond er op zijn menu en hoeveel bagage had hij bij zich?
Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in de
nieuwe speciale tentoonstelling ROMEINSE LEGIOENEN,
waarin duizenden handbeschilderde tinnen legionairs
Kalkriese [terug-] veroveren.
Gedetailleerde modelbouw en levensechte illustraties geven een levendig
beeld van het Romeinse leger en
zijn organisatiestructuur tijdens de
veroveringen rond de tijd van
Christus' geboorte.
Een programma van lezingen,
rondleidingen en aanbiedingen
voor gezinnen maken de tentoonstelling compleet.
Rondleidingen door de
speciale tentoonstelling:
zon- en feestdagen
om 16.00 uur.

Het uitgebreide programma van de Romeinen- en Germanendagen is vanaf april 2019
te vinden op www.kalkriese-varusschlacht.de,
Entree: volwassenen >> € 12,00, met korting >> € 8,50
Gezinskaart voor twee volwassenen en kinderen >> € 29,00
Kinderen tot 6 jaar gratis
Voorverkoop van kaarten in online ticketing

Bezoekersinformatie Nederlands

In samenwerking met
Mules of Marius.com

Tijdelijke tentoonstelling

30 maart t / m 3 november 2019

Daar zijn ze weer!

Romeinen- en
Germanendagen
Pinksteren, 9 en 10 juni 2019

Venner Straße 69, 49565 Bramsche-Kalkriese
Tel. +49 [0] 5468 9204-0, www.kalkriese-varusschlacht.de

Openingstijden
November t / m maart
dinsdag t / m zondag 10:00 tot 17:00 uur, maandag gesloten
Kerstavond en oudejaarsdag gesloten
Eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag geopend
April t / m oktober
dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur

Entree
Ë ZIJN
9 na Chr. GROTE DELEN VAN GERMANIË

De tentoonstelling over de Varusslag

DOOR ROMEINSE TROEPEN BEZET ALS HET
ROMEINSE LEGER ONDER AANVOERING VAN
PUBLIUS QUINCTILIUS VARUS OP DE TERUGTOCHT
NAAR HET WINTERKAMP IN EEN HINDERLAAG
WORDT GELOKT. DE MAN ACHTER DEZE SAMEN−ZWERING IS DE CHERUSK ARMINIUS.

De tentoonstelling geeft een uitgebreid overzicht van twintig jaar
multidisciplinair onderzoek naar de Varusslag in Kalkriese, die
ook bekend staat als »Slag bij het Teutoburgerwoud«.
Welke strategie volgden de Germaanse aanvallers? Hoe waren de
Romeinse troepen samengesteld? Wat gebeurde er na de slag?
Archeologen en natuurwetenschappers presenteren de belangrijkste vondsten en leggen alle feiten op tafel.

Binnen enkele dagen worden het 17e, 18e en 19e legioen door
Germaanse soldaten neergesabeld. Deze tragische nederlaag
doet als »Slag bij het Teutoburgerwoud« of »Varusslag« zijn
intrede in de geschiedenis.

Openbare rondleidingen [90 minuten, Duitstalig]

Sinds de ontdekking van de Annalen van Tacitus in de zestiende
eeuw wordt gegist waar de Varusslag heeft plaatsgevonden.
Sinds 1989 vinden in Kalkriese archeologische opgravingen
plaats met betrekking tot de Varusslag. Met spectaculaire
resultaten. De opgravingen en vondsten worden op een spannende en waarheidsgetrouwe manier gepresenteerd in het
museum in de buurt van Osnabrück.

November t/m maart: zaterdag 14:30 uur,
zon- en feestdagen 11:00 en 14:30 uur
April t/m oktober: dagelijks 14:30 uur,
zon- en feestdagen 11:00 en 14:30 uur
Een individuele rondleiding in het Nederlands boekt u bij onze
reserveringsservice via +49 [0] 5468 9204-200

Onderscheiden
als Europees
cultureel erfgoed

Entree tentoonstelling over de Varusslag en tijdelijke tentoonstelling
volwassenen >> € 9,50, met korting** >> € 6,50
Gezinskaart voor twee volwassenen en kinderen >> € 20,00
Entree tentoonstelling over de Varusslag wanneer er geen
tijdelijke tentoonstelling loopt
Volwassenen >> € 7,50, met korting** >> € 4,50
Gezinskaart voor twee volwassenen en kinderen >> € 16,00
** Met korting voor kinderen t / m 16 jaar, scholieren, studenten,
gehandicapten, kinderen t / m 6 jaar gratis

Boeken van rondleidingen voor groepen
Reserveringsservice
Tel. +49 [0] 5468 9204-200 – bij geen gehoor kunt u een
bericht inspreken
E-mail aan fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de
Er kunnen ook rondleidingen in het Nederlands geboekt worden.
Reserveringen in restaurant Gasthaus VARUSSCHLACHT
Tel. +49 [0] 5468 9396-0, fax +49 [0] 5468 9396-10
E-mail aan gasthaus-varusschlacht@gmx.de

– Financieel gesteund door de
Stiftung der Sparkassen im Osnabrücker Land
en Landkreis Osnabrück

