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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Depot Boijmans van Beuningen en
Rotterdam
Inclusief rondleiding in het depot met
bijzondere kijk achter de schermen

Dat er verbouwd wordt aan het Rotterdamse Boijmans Van
Beuningen museum zal niemand ontgaan zijn. In de tussentijd heeft
men een unieke gelegenheid gevonden om de collectie toch aan het
publiek te tonen. Voor het eerst in de wereld is een kunstdepot
toegankelijk voor belangstellenden. Het depot staat direct naast het
museum in het park. Bezoekers zien het resultaat van 173(!) jaar
verzamelen. Meer dan 151.000 kunstwerken uit de hele wereld zijn hier
opgeslagen, gerangschikt en gestructureerd in veertien
depotruimten met vijf klimaten. Naast een deel van de collectie zijn
alle werkzaamheden die bij het beheer en onderhoud van een
collectie bij horen te zien. Het depot is bovendien een werkgebouw en
bezoekers zien ook hoe er geëxperimenteerd wordt met de opstelling
van bepaalde collecties. U bezoekt het depot inclusief een
gegarandeerde rondleiding met een kunstdocent en u neemt
letterlijk een kijkje achter de schermen. Ze laten ons ruimtes zien die
u normaal gesproken niet te zien krijgt in een museum, bekijkt
kunstwerken van dichtbij, er wordt van alles verteld over het gebouw,
over het beheer en het behoud van de collectie. Kortom, dit is
absoluut een aparte ervaring en zeker geen standaard
museumbezoek. In de middag heeft u nog enkele uren de tijd om te

1 dag vanaf
€ 95,- p.p.

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

Bezoek Depot Boijmans Van
Beuningen inclusief entree

Gegarandeerde 60 minuten durende
rondleiding in het Depot incl. bezoek
van een werkruimte of gesloten
compartiment

Begeleiding door Ria Freijser

Vrij bezoek Rotterdam

Exclusief
Reserveringskosten € 5,00 per
boeking
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genieten van al het moois dat onze beroemde havenstad Rotterdam
te bieden heeft.

 

Dag 1 - Dinsdag 11 april : Depot Boijmans van
Beuningen + Rotterdam

Vanuit de door u gekozen opstapplaats vertrekken we per
comfortabele touringcar naar Rotterdam, waar we het Depot
Boijmans van Beuningen bezoeken inclusief een gegarandeerde
rondleiding met een kunstdocent (groep wordt gesplitst – maximaal
13 personen per rondleiding). Tijdens deze 60 minuten durende
rondleiding bezoekt u ook een van de werkruimtes of gesloten
compartimenten. U ziet de kunstwerken van dichtbij en komt meer te
weten over het beheer en behoud van een collectie. Nadat u ruim de
tijd heeft gehad om alle kunstwerken te bewonderen, is er nog vrije
tijd. Ga zeker ook een kopje koffie drinken in restaurant Renilde op de
6e verdieping van het depot – het is gelegen in de daktuin en biedt
mooi uitzicht op het panorama van de stad. Of ga op ontdekking in
onze beroemde havenstad Rotterdam – uw reisbegeleiding Ria
Freijser zal u de nodige tips aan de hand doen. Vertrek uit Rotterdam
om 17.00 uur.

 

Overige info
Met museumkaart of VriendenLoterij
VIP-kaart EUR 20,00 korting
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