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De uit Taiwan afkomstige 
tentoonstelling 
Singing Insects brengt 
verschillende facetten van 
zingende insecten over de 
hele wereld in beeld. We 
weten eigenlijk nog erg 
weinig over deze fasci-
nerende groep in het 
dierenrijk. 
Singing Insects geeft een 
idee van diversiteit en 
aantallen van zingende 
insecten, hun ver-
spreidingsgebied, levens-
cyclus, hoe ze zingen en 
hun betekenis in 
verschillende culturen. 

De term Singing Insects 
is geen wetenschappelijke 
indeling maar een alge-
meen geaccepteerde term 
voor insecten die com-
municeren met geluids-
signalen. Wanneer je de 
tentoonstellingsruimte 
binnen loopt, hoor je 
meteen het ritmische en 
tsjirpende geluid van 
zingende insecten. Deze 
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geluiden zijn bedoeld om 
een partner te vinden of 
om te waarschuwen voor 
gevaar. De verschillende 
soorten maken ieder op 
hun eigen manier geluid 
en dezelfde soorten rea-
geren ook weer met andere 
geluiden op bepaalde situ-
aties. De tentoonstelling 
Singing Insects presen-
teert de bezoekers dus 
een verrassend breed en 
gevarieerd programma van 
insectengezang. 
Zingende insecten zijn 
er niet alleen in warme 
vakantieoorden want ook 
in ons eigen koude kikker-
landje leven een groot 
aantal zingende 
sprinkhanen en krekels.

Tentoonstellingen over 
insecten beperken zich 
meestal tot de biologische 
kennis van deze diergroep. 
Singing Insects besteedt 
ook aandacht aan de rol 
van zingende insecten in 
verschillende culturen. In 

Aziatische culturen spelen 
ze een grotere rol maar ook 
in Europa hebben zingende 
insecten een plekje in onze 
cultuur weten te verwer-
ven. Als bezoeker van de 
tentoonstelling krijg je 
zowel een bredere kijk op 
de rol van insecten in de 
maatschappij als op hun 
belangrijke bijdrage aan de 
wereldwijde biodiversiteit. 
Zonder insecten is er geen 
leven op aarde, en er is veel 
te genieten van insecten, 
als we er maar oog voor 
hebben. 

Ook de jeugdige bezoekers 
kunnen zich naar harten-
lust vermaken met onder 
andere een interactieve 
speurtocht, het spel Krekel 
Gevecht en het Poppen 
Schaduw Theater. Alle 
bezoekers zullen het 
Natuurmuseum verlaten 
met veel bewondering en 
waardering voor de 
wondere wereld van de 
insecten. 
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