Amsterdam Museum ‘s avonds open
11 juli is de eerste editie van Amsterdam Museum - After Hours. Elke tweede donderdag van de maand
opent het Amsterdam Museum na werktijd zijn deuren voor een avond vol muziek, lezingen en museum
talks.
De eerste editie van Amsterdam Museum - After Hours draait om identiteit. Vragen als ‘’Wie ben je?’’,
‘’Waar sta je voor’’ en ‘’Hoe zien mensen jou?’’ staan centraal. Mensen tonen met hun kleding bewust
of onbewust hun identiteit en precies dat legt de tentoonstelling Fashion Statements bloot. In de
tentoonstelling toont het Amsterdam Museum 75 historische kostuums en schoenen. Zes hedendaagse
modeontwerpers, waaronder Bas Kosters, Patta en Ninamounah reflecteren op de kleding van toen
door hun eigen moderne ontwerpen te tonen. Tijdens After Hours ontdekt de bezoeker samen met de
special guests van deze avond; modejournalist Aynouk Tan en curator van de tentoonstelling Fashion
Statements Marian Duff, hoe mode en identiteit met elkaar verweven zijn. In de Museum Talk vertelt
modeontwerper Karim Adduchi bij zijn eigen creaties op zaal over zijn ontwerpen en beantwoord vragen
van bezoekers. De muziek wordt verzorgd door DJ Rachida, die opwekkende deuntjes in een eclectische
combinatie van disco, beats en wereldmuziek draait.
Avondopenstelling
Veel mensen hebben in hun dagelijkse leven op een doordeweekse dag geen tijd om overdag een
museum te bezoeken. Naast de buitengewone openingstijden die het mogelijk maken om het museum
en zijn wisselende tentoonstellingen nu na werktijd te bekijken wordt de museumbeleving door een
buitengewoon en maandelijks wisselend programma geheel vernieuwd. Een gezonde dosis inhoud
wordt afgewisseld met muziek en een drankje.
Wat?
Wanneer?
Waar?
Kosten?

Amsterdam Museum - After Hours
Elke tweede donderdag van de maand van 18.00-22.00 uur
Eerste editie: 11 juli 2019, 18.00-22.00 uur.
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92
15.00 euro, inclusief welkomstdrankje. Tickets via de website Amsterdam Museum.

De volgende editie van Amsterdam Museum – After Hours is op donderdag 8 augustus.
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