Het Dordrechts Museum is opgericht in 1842 en daarmee een van de oudste musea in
Nederland. Het museum is door de jaren heen tot vandaag moderne en hedendaagse kunst
blijven verzamelen. Daardoor bezit het museum nu een compacte en representatieve
collectie van zes eeuwen Nederlandse schilderkunst, met daarin opmerkelijke werken van
hoge kwaliteit. Wij geloven dat gevoel voor schoonheid het leven verrijkt. Met ons museum
leveren wij daar graag een bijdrage aan.
Collectie
De collectie uit de 16de eeuw bestaat uit religieuze kunst zoals Het laatste avondmaal van
Keij. Hoogtepunten uit de 17de eeuw, zijn de werken van landschapschilder Aelbert Cuyp die z’n leven lang in Dordrecht heeft gewoond en gewerkt – en de Dordtse
Rembrandtleerlingen zoals Nicolaes Maes, Ferdinand Bol en Arent de Gelder. Nederlands
bekendste dierenschilder Aert Schouman en de gebroeders Van Strij maakten in de 18e
eeuw schitterende behangsels en schilderijen voor de luxueus ingerichte huizen van de
gegoede burgerij. De 19de eeuw is sterk vertegenwoordigd met een indrukwekkende
verzameling van toonaangevende schilders als Breitner, en leden van de Haagse School
Israëls, Mesdag, Weissenbruch en de broers Maris. Uniek is de Scheffercollectie, ook uit de
19de eeuw. Ary Scheffer, geboren in Dordrecht maar beroemd geworden in Parijs, was een
van de meest gevraagde en best betaalde kunstenaars van zijn tijd, die beroemheden als
Liszt en Chopin portretteerde. De moderne en hedendaagse collectie bevat werken van
bekende Nederlandse kunstenaars, zoals Jan Toorop, Jan Sluijters, Charley Toorop, Karel
Appel, Anton Rooskens, Rene Daniëls en Marlene Dumas.
Elk thema, elke zaal heeft een eigen sfeer gekregen. Alles in de presentatie is er op gericht
de kunstwerken te laten stralen en de bezoeker vooral te laten kijken, ontdekken en
genieten. In veel zalen staan ‘juwelendozen’ die nieuwsgierig maken: kunstkastjes met
laden, speciaal voor tekeningen en prenten. Kunst op papier kunt u op deze manier van
heel dichtbij op uw gemak bekijken. Meer informatie en verdieping vindt u in de
multimedia-zuilen, waar ook kinderen verhalen kunnen lezen en spelletjes kunnen doen.
In het gedeelte achter de zaal met moderne en hedendaagse kunst bevinden zich de
ruimtes waar u de tijdelijke tentoonstellingen kunt bezoeken.
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OPENINGSTIJDEN
Museum
dinsdag tot en met zondag 11.00-17.00 uur
Restaurant
dinsdag tot en met zondag 10.00-22.00 uur
Op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag is het museum geopend van 11:00 – 17:00 uur. Op
Koningsdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het Dordrechts Museum gesloten.

TARIEVEN
Volwassenen:
€12
T/m 18 jaar:
gratis
CJP / cultuurkaart / studenten vanaf 19 jaar:
€6
VDM / Rembrandtkaart / ICOM / Rotterdampas:
gratis
Museumkaart: gratis entree. U hoeft geen e-ticket te reserveren. Laat uw kaart wel scannen bij de kassa.

COMBI-DAGKAART
Toegang tot Het Hof van Nederland, Huis Van Gijn én het Dordrechts Museum
Volwassenen:
€15
CJP / cultuurkaart / studenten vanaf 19 jaar:
€7,50

COMBI-2DAGENKAART
Toegang tot Het Hof van Nederland, Huis Van Gijn én het Dordrechts Museum op twee
aaneengesloten dagen.
Volwassenen:
€17,50
CJP / cultuurkaart / studenten vanaf 19 jaar:
€10

RONDLEIDINGEN
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
Een rondleiding langs de highlights van de tijdelijke tentoonstelling. Kan voor 1 of 1,5 uur
gereserveerd worden.
HOOGTEPUNTEN
Rondleiding langs de verschillende hoogtepunten van het museum. U ziet op deze manier de
hoogtepunten uit collectie van de 17e tot en met de 21e eeuw.
COMBINATIERONDLEIDING
Een rondleiding die zowel langs een deel van de hoogtepunten uit de collectie als langs een
tijdelijke tentoonstelling gaat. Let wel, een uur is erg kort, wij adviseren bij deze combinatie
1,5 uur te reserveren.
GET INSPIRED!
Inspiratie, wat is dat eigenlijk? Tijdens deze interactieve rondleiding wordt u aan de hand
van dit thema langs bijzondere werken uit onze collectie geleid.
OP MAAT
Wanneer u vanuit een specifieke invalshoek een bezoek wilt brengen, helpen wij u bij een
museumbezoek op maat. U kunt hierover contact opnemen via 078-770 5217 of
reserveringen@dordrechtsmuseum.nl

PRIJZEN RONDLEIDINGEN
Rondleiding 1 uur
dinsdag t/m vrijdag € 70,in het weekend of na 17:00 uur € 80,Rondleiding 1,5 uur
dinsdag t/m vrijdag € 105,in het weekend of na 17:00 uur € 120,-

GROEPSBEZOEK
In het Dordrechts Museum is een uitgebreid interactief, educatief programma beschikbaar
voor bezoekers van alle leeftijden. Wilt u met uw klas naar het museum onder begeleiding
van een museumdocent? Of plant u een bedrijfs- of familie-uitje? Aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen! Aanmelden voor groepen is tot drie weken van tevoren
mogelijk. Per rondleiding / workshop is er plaats voor maximaal vijftien deelnemers. Bij
meer personen wordt de groep gesplitst, gezien het interactieve karakter van de
rondleidingen. Bovendien kan in kleinere groepen iedereen de rondleider goed volgen.
Entree: Groepen >10 personen: €10,- pp
(Deze korting telt bij >10 personen die de reguliere toegangsprijs betalen.)

TOEGANKELIJKHEID
Het Dordrechts Museum is goed toegankelijk voor mindervaliden. Ondanks de
niveauverschillen, zijn alle ruimten bereikbaar. De indeling van het gebouw brengt wel met
zich mee dat u op een aantal punten genoodzaakt bent om terug te gaan door al
bezichtigde zalen, om de lift te bereiken. Onze toiletruimten beschikken over aangepaste
toiletten. Er zijn rolstoelen beschikbaar. We raden aan deze te reserveren via
reserveringen@dordrechtsmuseum.nl. Houders van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
mogen op alle reguliere parkeerplaatsen parkeren, zowel op betaalde plaatsen als op
plaatsen voor vergunninghouders. Houdt u er rekening mee dat er geen touring- en
stadsbussen door de Museumstraat mogen rijden en wanneer u per bus komt, u misschien
niet voor de deur afgezet wordt. Informeer hiernaar bij uw vervoerder.

LOCATIEVERHUUR
Wilt u een borrel, feest of zakelijke bijeenkomst organiseren in een inspirerende ambiance?
Het Dordrechts Museum en Museumrestaurant Art & Dining bieden u daarvoor diverse
mogelijkheden, voor grote en kleinere groepen. Voor groepen kunnen wij naar wens maatwerk
rondleidingen verzorgen. Het museum en de tuin zijn ook zeer geschikt als trouw- &
filmlocatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Planning, via
telefoonnummer 078- 770 5217 of reserveringen@dordrechtsmusem.

MUSEUMWINKEL
De museumwinkel biedt een uitgebreid assortiment tentoonstellingscatalogi en andere
kunstboeken. Daarnaast is het een cadeauwinkel met heel veel keuze.

GARDEROBE
De garderobe in het museum is onbewaakt. Kluisjes zijn beschikbaar. Reisbagage is niet
toegestaan in het museum.

MEER INFORMATIE
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dordrechtsmuseum.nl, of u kunt
contact opnemen tijdens kantooruren 078-770 708 of per e-mail
info@dordrechtsmuseum.nl

