FAMILIE PROGRAMMERING ZOMERVAKANTIE
Van 10 juli tot en met 14 augustus 2013
Op elke woensdag en zondag van 14.00-16.00 uur

Programma: Zomervakantie 2013 Familieactiviteiten
Het Kleine Weeshuis, een interactief uitstapje voor jong en oud

Het Kleine Weeshuis vind je in het Amsterdam Museum op de Kalverstraat 92. Voor vier eeuwen lang
was op deze locatie het Amsterdamse burgerweeshuis gevestigd. Anno 2013 is Het Kleine Weeshuis
een bijzondere presentatie speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Stap door de
weeshuispoorten en waan je in een wereld waar kinderen spelenderwijs alles kunnen ontdekken
over het vroegere leven in een weeshuis. Hoe was het bijvoorbeeld om met 900 kinderen samen in
een huis te wonen? Een bezoek aan Het Kleine Weeshuis staat garant voor een leerzaam dagje uit
met de familie. Kom en maak samen een stap terug in de tijd!
Het Kleine Weeshuis is een vast onderdeel van het Amsterdam Museum en dagelijks te bezoeken van
10.00 – 17.00 uur.

Teken mee aan De Langste Gracht!

Kom luisteren naar het verhaal over 400 jaar Amsterdamse grachten en teken jouw stukje van De
Langste Gracht. Zo maken we een tekening van maar liefst 400 meter lang die in december in het
museum wordt tentoongesteld. Misschien win jij wel de Lange Heren-, Keizers- of Prinsenprijs!
Wat: Verhaal en tekenen
Datum: zondag 14, 21 en 28 juli
Tijd: schuif aan tussen 14.00 en 16.00 uur
Leeftijd: van 6 tot en met 16 jaar
Ouders: ook leuk voor ouders!
Kosten: gratis (entree voor het Amsterdam Museum is niet inclusief)
Locatie: Amsterdam Museum, Meisjesbinnenplaats
Max. aantal deelnemers aan tafel: nvt
Aanmelden: niet nodig

Instaprondleiding Gouden Eeuw, de eeuw van Jurriaan Pool

Samen met een rondleider bekijk je de bijzondere tentoonstelling De Gouden Eeuw, proeftuin van
onze wereld. Wat maakte de Gouden Eeuw zo bijzonder? Jurriaan Pool, een weesjongen, woonde in
die tijd in het Burgerweeshuis (nu Amsterdam Museum). Kom meer te weten over het leven in het
weeshuis. Je krijgt antwoord op vragen zoals: hoe aten ze, wat voor kleren droegen ze en hoe
speelden weeskinderen.
Wat: instaprondleiding
Datum: zondag 4 en 11 augustus
Tijd: 1. start 14.00 uur + 2. start 15.00 uur
Duur: een klein uur

Leeftijd: voor kinderen vanaf vier jaar en de rest van de familie
Ouders: ook leuk voor ouders.
Kosten: gratis, exclusief entree
Locatie: Amsterdam Museum, verzamelen achterin entreehal, jassen aanhouden
Max. aantal deelnemers: 15 (jong en oud)
Aanmelden: op de dag zelf bij de kassa, vol is vol

Pakhuis van de Wereld

Pakhuis van de Wereld: dé bijnaam van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Luister naar een mooi
verhaal in een pakhuis. Daarna kun je verder spelen en rondsnuffelen. Ontdek wat er in pakhuizen
werd opgeslagen en waar producten vandaan kwamen. Zo zie je op straat tegenwoordig nog veel
hijsbalken en leer je hoe deze werden gebruikt.
Wat: verhaal en spelen
Datum: elke woensdag van 10 juli tot en met 14 augustus
Tijd: 1. start 14.00 uur + 2. start 15.00u
Duur: min. half uur – max 1 uur (eigen invulling)
Leeftijd: voor de hele familie (verhaal vanaf 4 jaar, de allerkleintjes kunnen zich echter ook
vermaken)
Ouders: ook leuk voor ouders
Kosten: gratis, exclusief entree
Locatie: Amsterdam Museum, achterin filmzaal
Max. aantal deelnemers per keer: 15 (jong en oud)
Aanmelden: rsvp@amsterdammuseum.nl

Zomer wedstrijd

Doe mee aan de kleur-en knutsel wedstrijd en win de Muus award! Kijk voor meer informatie op
onze site.
Datum: van 10 juli tot en met 30 augustus 2013
Inleveren voor 31 augustus
Leeftijd: alle leeftijden
Kosten: gratis
Meer info: http://amsterdammuseum.nl/kinderen/kinderactiveiten/muus-award
Kinderen kunnen meedoen aan een teken/knutselwedstrijd. Hun resultaat kunnen ze per
email versturen naar rsvp@amsterdammuseum.nl of langsbrengen bij de kassa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers en
pr Amsterdam Museum, email: pr@amsterdammuseum.nl, tel.: +31 (0)20 5231711 of mob.:+31
(0)6-22927729

