
 

 

 

 
 

 

 

 

Amsterdam Museum aan de Amstel vanaf woensdag 9 maart open voor bezoekers 
 
Aanstaande woensdag 9 maart opent het Amsterdam Museum in goed overleg met Hermitage 
Amsterdam de deuren van zijn nieuwe tijdelijke onderkomen in het Hermitage-gebouw aan de Amstel 
voor publiek. De feestelijke opening stond gepland voor afgelopen zaterdag maar werd door het 
museum opgeschort. 
 
‘’Sinds 2014 huren wij een vleugel van de Hermitage Amsterdam. Ik zie er naar uit om in de komende 
periode samen met Museum van de Geest en de Hermitage Amsterdam te werken aan een mooie 
invulling van het prachtige museumgebouw.’’ zegt Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam 
Museum.  
 
Tijdens de meerjarige restauratie en verbouwing van de museumlocatie Burgerweeshuis, die nu volop 
wordt voorbereid, toont het Amsterdam Museum in de Amsterdam Museum-vleugel een geheel 
nieuwe collectiepresentatie die naast de traditionele geschiedenis van Amsterdam ook veel ruimte 
biedt aan tegengeluiden en minder bekende en recentere geschiedenissen van de stad. Daarnaast 
zijn in wisselende tentoonstellingen ook bewoners en liefhebbers van de stad aan het woord om ‘hun 
Amsterdam’ te laten zien. De tijdelijke locatie van het Amsterdam Museum zal de bezoeker met 
bekende objecten uit de collectie en nieuwe of minder bekende werken en een meerstemmig verhaal 
vooral laten zien dat er niet één geschiedenis van de stad is.  
 
Het Amsterdam Museum zal woensdag 9 maart om 10 uur zijn deuren aan de Amstel openen voor 
bezoekers, en is alle dagen geopend van 10 tot 17 uur. 

 

 

 

Noot voor redactie/ niet voor publicatie: Met vragen of verzoeken richt u zich tot Kim Koopman (persvoorlichting): 

k.koopman@amsterdammuseum.nl of 06 - 22 92 77 29.   

 

Persbezichtiging op eigen gelegenheid 

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om de nieuwe collectiepresentatie en de tijdelijke tentoonstellingen van het Amsterdam 

Museum aan de Amstel op eigen gelegenheid te komen bekijken. Artistiek directeur Margriet Schavemaker en curator Tom van 

der Molen zijn beschikbaar om, indien gewenst, een introductie en/of rondleiding te geven. Ook de gastcuratoren van de 

diverse tijdelijke tentoonstellingen (Verdedig Noord, Stichting Meer dan Babi Pangang, Museum om de Hoek, Jacob Geel 

Museum en Imara Limon (Koloniale Verhalen)) zijn beschikbaar om op aanvraag op locatie of naderhand (telefonisch) 

toelichting te geven op hun tentoonstellingen. Daarnaast ligt er een uitgebreide persmap met beeldmateriaal, audiotour, 

zaalteksten etc. voor journalisten klaar bij de kassa. Aanmelden voor een rondleiding of interviewverzoeken kan via 

pr@amsterdammuseum.nl.  
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