Museum Ons' Lieve Heer op Solder presenteert tour voor minder
mobiele bezoeker
Vanaf 13 mei kunnen individuele bezoekers van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder op
aanvraag gebruik maken van een protoype van een nieuwe virtuele tour: CoVisit. Deze live tour
is speciaal gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn en daardoor het historische huis - met
vele trappen - niet kunnen betreden. Bezoekers doen de tour in paren: de mobiele bezoeker
neemt de minder mobiele bezoeker virtueel mee op een rondwandeling door het huis. Tijdens
de tour kunnen ze met elkaar communiceren en elkaar wijzen op wat ze zien. Zo wordt het
bezoek alsnog een gezamenlijke ervaring. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is het eerste
museum dat deze service aanbiedt. Op aanvraag is de tour gratis (excl. entree) te verkrijgen
voor individuele bezoekers, vooralsnog is de tour nog niet geschikt voor groepen. De CoVisit
is een initiatief van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en geproduceerd door The Creative
Cooperative, in samenwerking met de Amsterdamse zorginstelling Amsta.

In september 2015 werd het nieuwe entreegebouw van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder geopend.
Deze nieuwe museumvleugel is goed bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn, dit in
tegenstelling tot het historische pand. Bij gebruik van de tour neemt de ‘blijver’ plaats achter een
computerscherm in het nieuwe entreegebouw en onderhoudt contact met de ‘loper’. De ‘loper’ bezoekt
met een smartphone het monument. Naast de functionaliteit van het zichtbaar maken van de ruimtes,
kan de ‘blijver’ ook van video en audiotour gebruik maken.
Gedeelde ervaring ondanks beperking
De makers van de tour merkten op dat virtuele tours vaak op één persoon zijn gericht. “Tijdens de
ontwikkeling hebben wij ontdekt dat mensen het leuk vinden om de tour met z’n tweeën te doen”, zegt
coproducent Andrew Bullen van The Creative Cooperative. “Door de dialoog wordt het een gedeelde
tour en ook een gedeelde ervaring.” Ruim een jaar werkten Janine Huizenga en Andrew Bullen van
The Creative Cooperative aan de ontwikkeling van deze virtuele tour. Het tweetal deed dat in nauwe
samenwerking met tien actieve, cultuur minnende ouderen en twee kunststudenten.
Aanmelden
Momenteel is er één prototype beschikbaar waardoor alleen individueel bezoek op afspraak gebruik
kan maken van de apparatuur. Aanmelden kan via info@opsolder.nl, onder vermelding van ‘CoVisit’.
Over Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, opgericht in 1888, is een van de oudste musea van Amsterdam.
Achter de karakteristieke gevel van het 17de-eeuwse grachtenhuis gaan een prachtig gerestaureerd
woonhuis en een complete kerk schuil. Deze kerk ‘op zolder’ ontstond in de tijd na de Reformatie, toen
rooms-katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten houden. Het museum heeft als doel
het cultureel en religieus erfgoed van rooms-katholiek Amsterdam levend te houden. Het is de plek
waar de geschiedenis van religieuze diversiteit en tolerantie verteld wordt als inspiratie voor heden en
toekomst.

De ontwikkeling van de CoVisit is mede mogelijk gemaakt door de steun van het Fonds voor
Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds.
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