Overzicht tentoonstellingen en activiteiten juni
Amsterdam Museum
Museum Willet-Holthuysen
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Cromhouthuis/ Bijbels Museum
Hollanders van de Gouden Eeuw- Hermitage Amsterdam
Amsterdam Museum
24 juni
Srefidensi en de Vlag
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
4 juni
Red Light Jazz op Solder
23 juni
Uit de beerput van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Cromhouthuis
16 - 18 juni
Open Tuinen dagen 2017
Tentoonstellingen en activiteiten in het Amsterdam Museum
Kalverstraat 92
* = voor kinderen
Tijdelijke tentoonstellingen
Puck & Hans – couture locale
9 juni 2017 – 3 september 2017
Vanaf 9 juni is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 'Puck & Hans - couture locale' te zien
over het iconische Nederlandse modeduo 'Puck & Hans'. Zij genoten in de jaren 70, 80 en 90 grote
bekendheid door in het oog springende creaties. Hun kledingstukken kenmerkten zich door een mix
van exclusieve materialen, kwaliteit en speelsheid. Daarnaast organiseerden Puck & Hans
modeshows op typische Amsterdamse locaties zoals Artis en het Westergas terrein. Puck & Hans
stonden naast hun verfrissende ontwerpen en modeshows ook bekend om hun extravagante winkel
aan het Rokin, een conceptstore avant la lettre. En de etalage.. daar fietste je voor om. De opvallende
ontwerpen zijn tijdens de tentoonstelling ook in het Amsterdam Museum te bewonderen. De
kledingstukken worden gekoppeld aan verschillende thema’s variërend van het kleurrijke India tot
business en bruidsmode.
M54
16 juni 2017 – 10 september 2017
Amsterdam is meer dan de grachtengordel. Kunstenaar Brian Elstak maakt dat zichtbaar met zijn werk
M54, dat vanaf 15 juni tot en met 10 september te zien is in het Amsterdam Museum. Hij maakte dit
werk in opdracht van CBK Zuidoost en het Amsterdam Museum. De verhouding tussen centrum en
periferie in de stad Amsterdam is het thema van de samenwerking tussen het stadsmuseum en de
galerie en kunstuitleen in Zuidoost gedurende de komende vier jaren. Voor Elstak is de metro van
Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuidoost bij uitstek de vertaler van deze verhouding. Hij
verbleef een maand lang in het atelier van CBK Zuidoost in Heesterveld, waar metro 54 praktisch voor
de deur stopt. Gedurende die maand observeerde hij de passagiers in deze metrolijn. Zo ontstond zijn
werk M54, een driedimensionaal houten schilderij in de vorm van een man die met de metro reist en
de basis is van allerlei verschillende metroverhalen. Bij het werk M54 hoort een speciaal gemaakte
soundscape van Rfx en Nav Beats.
Maurice Boyer – thuis in Amsterdam
16 december 2016 – 10 juli 2017
In de tentoonstelling ‘Maurice Boyer – thuis in Amsterdam’ staat de vraag centraal ‘van wie is de
stad?’. Aan de hand van foto’s rondom de thema’s stadsvernieuwing en vluchtelingen wordt een beeld
geschetst van het werk van stadsfotograaf Boyer. Amsterdam speelt in het rijke oeuvre van Maurice
Boyer een essentiële rol en is tevens het decor van in beeld gebrachte maatschappelijke

gebeurtenissen, zoals de krakersrellen in 1980. Eerder dit jaar ging Boyer, na vier decennia, met
pensioen als fotojournalist. Hij was als fotograaf onder andere verbonden aan het NRC en de
gemeente Amsterdam. Daarnaast won hij prijzen bij de Zilveren Camera en World Press Photo. De
tentoonstelling is verlengd en is nu tot 10 juli 2017 te zien.
Permanente tentoonstellingen
Waar wezen vroeger speelden - Van Burgerweeshuis tot Amsterdam Museum
Vaste presentatie op de binnenplaats
Het Amsterdam Museum is gevestigd in het oude Burgerweeshuis. De rijke geschiedenis van deze
locatie en de transformatie naar museum wordt gepresenteerd in de vaste opstelling ‘Waar wezen
vroeger speelden – Van Burgerweeshuis tot Amsterdam Museum’. De presentatie, die gratis
toegankelijk is, toont de bijzondere historie van het pand aan de hand van objecten en persoonlijke
verhalen, van onder andere oud-burgerwezen. Kom kijken op onze binnenplaats aan de Kalverstraat
92 of bekijk de verhalen online via hart.amsterdammuseum.nl
Amsterdam DNA: ontdek het verhaal van Amsterdam
Permanente tentoonstelling
Amsterdam DNA geeft in een uur tijd een boeiend overzicht van de geschiedenis van Amsterdam. Aan
de van de vier kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, burgerschap en creativiteit ontdek je het
verhaal van de stad, verdeeld over zeven periodes. Amsterdam DNA is beschikbaar in Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Spaans en Italiaans.
Het Kleine Weeshuis*
Permanente kindertentoonstelling
Een avontuur voor families met kinderen waar ze op een spannende manier ontdekken hoe het leven
in het weeshuis van de 17de eeuw moet zijn geweest. In het gebouwencomplex van het Amsterdam
Museum was vier eeuwen lang het Burgerweeshuis gevestigd. Met Het Kleine Weeshuis wil het
Amsterdam Museum het gebouw en zijn geschiedenis op een prikkelende en fantasievolle wijze tot
leven wekken. Bezoekers aan Het Kleine Weeshuis stappen een andere wereld binnen. Zij belanden
in een levendig en bruisend 17de-eeuws weeshuis in het hart van een welvarende handelsstad. Het
besloten wereldje achter de weeshuispoorten had eetzalen, slaapzalen, leslokalen, keukens, een
kakdoos en zelfs een eigen koeienstal. Het Kleine Weeshuis beleven kinderen met al hun zintuigen.
Het is geen gewone museumpresentatie; voorwerpen fluisteren en bezoekertjes moeten zich
verstoppen om niet gezien te worden door de bewoners. Schoonschrijven, koeien melken, met z’n
vieren uit een bord eten: er is van alles te doen.
Activiteiten
Srefidensi en de Vlag
Het Amsterdam Museum organiseert samen met kunstenaar en onderzoeker Sara Blokland het minisymposium: “Srefidensi en de Vlag’, een middag symboliek en de Surinaamse identiteit. Deze middag
is onderdeel van de 4-delige mini-symposium tour: Srefidensi-foto. De symposia-reeks richt zich
op fotografie en Surinaamse geschiedenissen van verzet en emancipatie tot omstreeks 1975. De tour
vindt plaats in Amsterdam en Utrecht verspreid over 4 data in de maand juni en maakt onderdeel uit
van het gelijknamige onderzoeksproject Srefidensi-foto van Sara Blokland welke zij samen met
FOTODOK initieerde.
Wanneer: 24 juni 2017
Kosten: gratis voor museumbezoekers
Tijd: 14.30-17.00 uur
Over het Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. 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 zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam
toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
Openingstijden
Het Amsterdam Museum is elke dag open van 10.00 – 17.00 uur.

Entreeprijzen
Volwassenen
Kinderen 5 t/m 18 jaar
Kinderen t/m 4 jaar

€ 12,50
€ 6,50
gratis

