Hoe kunt u gratis naar
het Gemeentemuseum?
Zo werkt het!
Vanaf begin oktober liggen in de bibliotheken,
buurtcentra, op de Haagse markt, bij winkels, in
kerken en moskeeën speciale sleutelhangers voor
u klaar. Daarmee krijgt u gratis toegang tot het
museum, één sleutelhanger is genoeg voor een
heel groepje vrienden of familie.
Afspraken voor een eigen rondleiding en/of een eigen
workshop (minimaal 9 personen) kunt u regelen door
te mailen of te bellen met het Gemeentemuseum.
Voor reserveringen van rondleidingen en
workshops kunt u contact opnemen met:
Jolanda van Zijl, tel. 070 - 338 11 85 (ma t/m do)
educatie@gemeentemuseum.nl

Adres
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
www.gemeentemuseum.nl
Direct bereikbaar met bus 24 (richting Kijkduin)
en tram 17 (richting Statenkwartier, halte
Gemeentemuseum / Museon.

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
Geopend op feestdagen

Deze sleutelhangers
zijn uw gratis toegangsbewijs!
Met deze sleutelhanger kunt u, samen met uw
familie, vrienden en/of buren van 1 oktober 2012
t/m 30 maart 2013 gratis het Gemeentemuseum
Den Haag bezoeken!

Welkom
BEwoners
van het Haagse
Centrum !
Kom GRATIS
buurten in het
Gemeentemuseum

Kom GRATIS buurten
in het Gemeentem useum
Van 1 oktober 2012 t/m
30 maart 2013

Wat kunt u allemaal doen
in het Gemeentemuseum
Den Haag?
1. Rondleidingen voor volwassenen
	Een rondleiding langs alle topstukken uit de
collectie zoals de Victory Boogie Woogie van
Piet Mondriaan en de prachtige Stijlkamers.
	Rondleidingen door de verschillende tentoon
stellingen naar keuze, zoals Ontdek het moderne,
Happy Days of Gezicht op Delfts aardewerk.

Haal de speciale gratis sleutelhanger bij de
bibliotheek, bij winkels, kerken, moskeeën of in
het buurtcentrum en kom snel met uw familie,
vrienden en buurtgenoten voor een gezellig
dagje uit naar het Gemeentemuseum!
Gratis busvervoer voor groepen mogelijk!
Geniet van prachtige schilderijen van Hollandse
meesters als Johannes Vermeer, Rembrandt
en Paulus Potter. En bewonder de prachtige
Stijlkamers, Delfts aardewerk of schilderijen van
Piet Mondriaan en De Stijl. En duik in de geschiedenis van Den Haag, de swingende jaren ’50 in
onze eigen stad, de Indo-Rock, de Puch, café de
Posthoorn.
En dan is er de prachtige modetentoonstelling
‘Fabulous Fifites’ waar u droomjurken van grote
modeontwerpers kunt zien! Mis het niet, het
Gemeentemuseum zet zijn deuren nu wijd open
voor u. Ruim 50.000 Hagenaars uit andere
wijken van Den Haag gingen u voor.
Buurtbewoners, families, jongeren, moeders met
kinderen, bewoners van verzorgingshuizen...
u bent allemaal van harte welkom.

De toegang is voor u, uw vrienden, familie, buren
en organisaties uit alle wijken van het Centrum
(Kortenbos, Transvaal, Zeeheldenkwartier,
Archipel/Willemspark, Schilderswijk, Stationsen Rivierenbuurt) elke dag gratis. Ook kunt u
als groepje een eigen rondleiding aanvragen
of samen een creatieve workshop doen zoals
portrettekenen, keramiek beschilderen, of een
gezellige ouder-kind-workshop, met koffie en
thee toe.
Voor groepen vanaf 30 personen is gratis bus
vervoer naar het museum mogelijk, dan kunt u
bellen voor een afspraak.
Als u zelf wilt komen: bus 24 (richting Kijkduin)
en tram 17 (richting Statenkwartier) stoppen voor
de deur!
En tijdens de bijzondere avondopenstelling voor
het stadsdeel Centrum rijden er extra museum
bussen naar het Gemeentemuseum voor een
avondje met kunst, rondleidingen, muziek en een
hapje en drankje.
De eerste avondopenstelling voor u, bewoners
van Centrum, staat gepland op woensdag
16 januari 2013 en begint om 18.15 uur met het
vertrek van de bussen in uw wijk. De vertrek
plaatsen worden in december via advertenties
en flyers bekend gemaakt.

2.Workshops voor volwassenen
	Als Delfts zo blauw: keramiek beschilderen.
Vindt u het Delfts aardewerk ook zo mooi?
U beschildert u uw eigen bord.
	Pimp your clothes: verander een saai kledingstuk
in iets fantastisch.
	In de voetsporen van de Haagse School:
leer een landschap of stadsgezicht aquarelleren
3. Workshops voor kinderen
	XXSmall: Maak originele poppenhuismeubeltjes
van allerlei afvalmateriaal. Laat je fantasie de
vrije loop!
	De draad van Alexander: maak een mobile die
'danst' in de wind
	Groetjes uit het Gemeentemuseum: als een echte
toerist bezoek je het museum en maak je zelf een
ansichtkaart die je meteen kan opsturen.
	Maak je eigen prentenboek: verzin zelf een
verhaal en maak er illustraties bij.

