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Gratis schaatsen op binnenplaats Amsterdam Museum
Feestelijk programma zaterdag 12 januari tijdens weekend 24H
Ter gelegenheid van de feestelijke start van het bijzondere jaar 2013 in Amsterdam, kan je van 12
januari t/m 12 februari dagelijks schaatsen op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.
Schaatsen zijn gratis verkrijgbaar bij het museum.
De schaatsbaan zal vrijdagavond 11 januari worden geopend tijdens de officiële kick off van het jaar
2013 en de start van het bijzondere feestweekend 24H Amsterdam. Dat weekend staat Amsterdam
bol van leuke, inspirerende en verrassende activiteiten die plaatsvinden in de hele stad. Het
Amsterdam Museum is in het kader van 24H zaterdag 12 januari tot 23 uur geopend met een
speciaal programma:
10.00 – 17.00 Ontmoet Muus de Muis in Het Kleine Weeshuis (vanaf 4 jaar)
In Het Kleine Weeshuis belanden kinderen en hun ouders in een levendig en bruisend 17de‐eeuws weeshuis in
het hart van een welvarende handelsstad. Het besloten wereldje achter de weeshuispoorten had eetzalen,
slaapzalen, leslokalen, keukens, een kakdoos en zelfs een eigen koeienstal. Muus de Muis nog niet ontmoet?
Gamet haar op de foto!
Kosten: gratis
12.00 – 19.00 Museumbabbels (vanaf 4 jaar)
Instapgesprek: Ik zie ik zie wat jij niet ziet! Als je goed kijkt dan kan een schilderij heel veel over vroeger
vertellen. Een expert helpt jou de bijzondere dingen te vinden op het schilderij. Maar misschien zie jij andere
dingen? Vraag het de expert!
duur: maximaal 45 minuten
kosten: entree museum
10.00 – 23.00 Tentoonstelling De Gouden Eeuw. Proeftuin van onze wereld
In het Amsterdam Museum wordt het verhaal van de Nederlandse Gouden Eeuw pakkend in beeld gebracht
aan de hand van een groot aantal historische topstukken van onder anderen Rembrandt en Dirck Hals.
kosten: entree museum
12.00 – 23.00 IJsbaan
Bindt de ijzers om en kom historisch schaatsen op de tijdelijke ijsbaan bij het Amsterdam Museum. Op de grote
Meisjesbinnenplaats kunt cirkels draaien en pirouettes maken en tegelijkertijd genieten van de prachtige
omgeving van dit, 17e eeuwse voormalige weeshuis. Waan u even in een echt Avercamp schilderij!
12.00 – 16.00 Pakhuis de Wereld (Het Gewelf)
Dé bijnaam van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Luister naar een mooi verhaal in een echt pakhuis. Daarna kun
je verder spelen en rondsnuffelen. Ontdek wat in pakhuizen werd opgeslagen en waar de producten vandaan
kwamen. Op straat zien we nog heel veel hijsbalken en leer hier hoe deze werden gebruikt.
Kosten: gratis
10.00 – 23.00 Presentatie Ambachten in de Wezenkastjes
De 17de‐eeuwse kunstenaar Jan Luyken inspireert ROC fashion studenten.
Kosten: gratis
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Meer informatie Amsterdam 2013: http://www.iamsterdam.com/en‐GB/experience/Amsterdam‐2013

www.amsterdammuseum.nl

Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam; over toen, nu en straks. Het
Amsterdam Museum beoogt niet alleen een museum over Amsterdam te zijn, maar wil ook het
museum van en voor alle Amsterdammers zijn. Jaarlijks ontvangt het Amsterdam Museum, inclusief
Museum Willet‐Holthuysen, circa 250.000 betalende bezoekers uit binnen‐ en buitenland. Het
Amsterdam Museum wordt ondersteund door de Bank Giro Loterij, de cultuurloterij van Nederland.
Noot voor redactie:
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Martine Willekens,
persvoorlichter Amsterdam Museum, pr@amsterdammuseum.nl, tel. +31 06‐53600431

Uitnodiging Opening ijsbaan Amsterdam Museum en start feestjaar 2013
Indien u bij de opening van de ijsbaan op vrijdagavond 18:00 uur aanwezig wil
zijn, kunt u zich hiervoor aanmelden via pr@amsterdammuseum.nl of contact
opnemen via 0653600431.
De officiële opening van het feestjaar 2013 vindt plaats van 19:15 tot 20:00 in
aanwezigheid van oa Burgemeester Van de Laan. Ook hiervoor kunt u zich via
bovenstaand emailadres/telefoonnummer aanmelden.
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