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Vier de verjaardag van Amsterdam in het Amsterdam Museum!
e

Speciale familieactiviteiten op zondag 27 oktober in verband met de 738 verjaardag van Amsterdam

Op zondag 27 oktober wordt de stad Amsterdam 738 jaar oud. Het Amsterdam Museum
viert deze verjaardag met speciale activiteiten. Alle Amsterdamse kinderen zijn van harte
welkom om dit feest mee te vieren. De hele middag zijn er activiteiten gepland. Daarnaast
opent in de Wezenkastjes de presentatie: ‘Dit is mijn buurt! Stadsportretten door de ogen
van kinderen’. Deze presentatie is gratis toegankelijk.
Programma
Vanaf 13.30 uur start het buitenprogramma op de meisjesbinnenplaats. Alle kinderen kunnen hieraan
gratis deelnemen. Het programma is als volgt:
13.30 - 16.00 uur: Amsterdamse Helden
Hoor en leer over verschillende Amsterdam Helden en maak daarna je eigen Heldenhoed.
13.30 – 16.00 uur: Oud-Hollandse spelletjes
Kom koekhappen, sjoelen en spijkerpoepen.
13.30 – 16.00 uur: De Langste gracht
Help mee aan een 400 meter lange tekening van de Amsterdamse Grachten.
Om 14.00 uur starten ook drie binnenprogramma’s.
14.00 uur en 15.00 uur: Pakhuis van de Wereld
Luister naar een mooi verhaal in een pakhuis en leer hoe Amsterdam aan deze bijnaam kwam.
14.00 en 15.00 uur: Rondleiding de Gouden Eeuw
Bekijk voorwerpen en schilderijen uit de Gouden Eeuw en leer waarom dit een bijzondere periode was.
14.00 en 15.00 uur: Rondleiding Het Kleine Weeshuis
Het gebouw was vroeger een weeshuis. Leer alles hoe kinderen daar vroeger leefden.
14.00 en 15.00 uur: Workshop Fazantpastei
Een fazantpastei was in de Gouden Eeuw een klapstuk van een feest op tafel.
Deelname is gratis (exclusief entree museum). Voor het binnenprogramma kun je je op de dag zelf
aanmelden in het museum. Wees er op tijd bij want vol is vol.
Dit is mijn buurt!
Speciaal voor de verjaardag van Amsterdam heeft het Amsterdam Museum kinderen gevraagd om hun
buurt in beeld te brengen. Het museum heeft samengewerkt met beeldend kunstenaars en naschoolse
opvang uit alle delen van de stad. Tijdens een aantal workshops zijn kleurrijke collages gemaakt waarin
kinderen laten zien wat zij belangrijk vinden.
Het eindresultaat: ‘Dit is mijn buurt! Stadsportretten door de ogen van kinderen’ is te zien vanaf 27
oktober op de binnenplaats van museum, die gratis toegankelijk is.
Over het Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam; over toen, nu en straks. De vier
kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap vormen de basis van het DNA

van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld
aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het verhaal van
Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
Amsterdam Museum
Kalverstraat 92
Amsterdam
www.amsterdammuseum.nl
http://amsterdammuseum.nl/de-verjaardag-van-amsterdam
Het Amsterdam Museum is elke dag geopend van 10 tot 17 uur.
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