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De wonderlijke wereld van de Kleine Prins

WELKOM AAN BOORD! 
Je bent de piloot van een vliegtuig, en dit is je logboek. Het 
leidt je tijdens je tentoonstellingsbezoek langs het hele 
parcours. 

Deze tentoonstelling neemt je mee op de ontdekking van een 
belangrijke Fransman, Antoine de Saint Exupéry. Hij was 
niet alleen een van de eerste vliegtuigpiloten, maar ook een 
succesvol schrijver. Zijn bekendste werk, De kleine prins, is 
het meest gelezen boek ter wereld! 

Antoine de Saint Exupéry was even gepassioneerd, 
geëngageerd en menslievend als … de Kleine Prins! Allebei 
deelden ze hun kijk op de wereld - een betere wereld - met 
ons. 

Ben je klaar voor een vlucht door de wereld van Saint Exupéry 
en de Kleine Prins? Het vliegtuig stijgt zo meteen op. 



De wonderlijke wereld van de Kleine Prins

Je treedt binnen in de wereld van de Kleine Prins. In dit 
verhaal bezoekt de Kleine Prins één na één planeten die door 
bijzondere personages worden bewoond. De kunstenaar 
Arnaud Nazare-Aga inspireerde zich op dit verhaal voor het 
maken van zijn zwevende en fosforescerende sculpturen*. 
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De koning

De lantaarnopsteker

De drinker

De ijdeltuit

De zakenman

Nadat je deze zaal helemaal bezocht hebt, verbind je 
deze beelden met de personages uit het boek. 

* In partnerschap met de Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

 



De verwonderde vliegenierIk ben Antoine

Het is tijd om kennis te maken met de bedenker van de 
Kleine Prins: Antoine de Saint Exupéry. 
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Eerst en vooral: herken jij hem tussen deze andere 
beroemde Franse schrijvers?  

Hij werd geboren in 1900, 
dat is 120 jaar geleden! 
Maar weet je ook waar hij 
werd geboren? 

In Parijs

In Lyon

In Algiers

In Buenos Aires
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De verwonderde vliegenier

Vliegtuigen zijn zijn passie
Als kind is hij al gepassioneerd door vliegtuigen en droomt 
hij ervan te kunnen vliegen. Hij is heel vindingrijk en knutselt 
een gek toestel in elkaar waarmee hij probeert op te stijgen!
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Over welk toestel gaat het? 

In Parijs

In Lyon

In Algiers

In Buenos Aires



De verwonderde vliegenier

Als ik groot ben, word ik piloot! 
Op zijn twaalfde gaat hij aan boord van een vliegtuig. Hij 
beweert dat zijn moeder hem de toestemming heeft gegeven. 
Het wordt zijn luchtdoop! Eens hij volwassen is, wil hij voor 
de luchtvaart werken: hij wordt hij piloot. 

Post

Voeding

Goud
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De vliegtuigen die hij bestuurt, vervoeren 
deze grote zakken. Wat zit erin?  
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De verwonderde vliegenierDe verwonderde vliegenier

Ongeluk! 
Hij neemt deel aan snelheidswedstrijden en test nieuwe vliegtuigen 
uit… Het is een gevaarlijk beroep: hij krijgt verschillende 
ongelukken, waarbij hij meermaals zwaargewond raakt!  

Van de hemel naar de cinema
Antoine de Saint Exupéry vertelt in de boeken die 
hij schrijft over het beroep van piloot, maar dat 
doet hij ook in de cinema. Ga op zoek naar dit 
stukje affiche van één van films.  
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Passeport

Boekentas

Thermosfles

Kaart van 
de lijn

Logboek

CARNET DE VOL

Na een ongeluk zit je vast in de woestijn. Om je vlucht 
te kunnen verderzetten en het vervolg te ontdekken, 
moet je de accessoires van de piloot zoeken die zich in de 
vitrinekasten bevinden.  

Wat is de titel van de film? 



Een Kleine Prins tussen de Mensen

Ik ben van mijn kindertijd als van mijn 
land 
Je houdt een tussenstop in Saint-Maurice-de-Rémens, niet ver van 
Lyon, in het huis waar Antoine de Saint Exupéry is opgegroeid. 
Herken jij hem als kleine jongen tussen zijn broer en zussen? 

In dit huis had hij een grote koffer waarin hij zorgvuldig de brieven, 
foto’s en voorwerpen bewaarde die hij zich graag wilde herinneren. 
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Welke koffer is van Saint Exupéry?



Vrienden en geliefde bezigheden 
Spelen en tijd doorbrengen met zijn vrienden zijn geliefde 
bezigheden van Antoine de Saint Exupéry. Kijk in de vitrines 
en ontdek waar hij van hield. 

Zijn vriend Henri Guillaumet, zijn vrouw en Antoine beleven 
veel plezier tijdens een kermisfeest. Neem net als hen de 
houding aan van een piloot die zijn vliegtuig bestuurt!
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Een Kleine Prins tussen de Mensen Een Kleine Prins tussen de Mensen
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Tussen deze voorwerpen is een indringer 
geslopen! 



Een andere grote passie: schrijven
Antoine de Saint Exupéry schreef verschillende boeken die 
hem beroemd maakten. Ze zijn geïnspireerd op zijn leven als 
piloot, maar gaan ook vaak over mensen en dingen die het 
leven de moeite waard maken om geleefd te worden. 
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Vervolledig de titels 
van zijn boeken 
in dit rooster. Met 
de nummers in 
de hokjes kun je 
ontdekken welk 
land je volgende 
bestemming wordt! 

De humanistische schrijver
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Oorlogsvlieger
Zowat overal in Europa barst de oorlog los en al snel volgt de 
nederlaag van Frankrijk. Omdat hij niet kan vechten, neemt 
hij zijn toevlucht tot de Verenigde Staten. In New York schrijft 
hij De kleine prins. Maak er een korte tussenstop om zijn 
eerste tekeningen te bekijken! 

Later slaagt hij erin zich opnieuw bij het leger aan te sluiten als 
piloot. Helaas keert hij nooit meer terug van een missie die hij 
op 31 juli 1944 uitvoert. 

Lange tijd blijft zijn dood een mysterie, tot een voorwerp dat 
hem toebehoort wordt teruggevonden in de zee.
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De strijdende schrijver
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Zijn bril

Zijn kam

Zijn armband

De humanistische schrijver

Over welk voorwerp gaat het? 



BRAVO! 
Je hebt deze grote expeditie uit het leven van Antoine 
de Saint Exupéry tot een goed einde gebracht. Om 
een zachte landing te maken ga je de volgende zaal 
binnen, waar je van de show kunt genieten! 

Dit spelboekje werd uitgewerkt door Little Beaux-Arts
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