Touroperators groepsarrangementen

Tijdens de tentoonstelling Rembrandt Privé wordt een uitgebreid Rembrandtprogramma
samengesteld voor groepen met onder meer :
- Rondleidingen over de expositie
- Rondleidingen door rijksmonument De Bazel
- Stadwandelingen langs de huizen van Rembrandt en andere plekken
- Koffie- , ontbijt en borrelarrangementen in Café de Bazel
Touroperators kunnen gebruik maken van ons aanbod met aantrekkelijke kortingen. Bovendien
kunnen toegangsprijs, rondleidingen en catering gecombineerd worden tot pakketten met een
speciale prijs.

Rembrandt Privé
Verhalen over liefde, geld en kunst
Tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam

-

7 december 2018 – 7 april 2019

Prijzen
Toegang tentoonstelling

10 – 25 pers.

€ 5

per persoon

Rondleiding

10 – 25 pers.

€65

groep

Catering Café de Bazel

op aanvraag (zie bijlage Café de Bazel)

Arrangement Rembrandt Privé
Ontvangst met koffie/thee in Café de Bazel
Rondleiding over de tentoonstelling door professionele rondleider.
Voor 25 personen: € 350,- (incl. BTW)

Arrangement Rembrandt Exclusief
-

Ontvangst in Café de Bazel met koffie/thee.

-

Rondleiding over de tentoonstelling door professionele rondleider.

-

Uitgebreide lunch in Café de Bazel (gekookte eitje, Stolwijker pittig belegen kaas,
beenham, brood, toast, croissant, jam en boter met een verse jus d’orange).

-

Voor 25 personen: € 500,- (incl. BTW)

Rembrandt Privé:
Bekende en onbekende verhalen over ’s lands beroemdste kunstenaar
De tentoonstelling Rembrandt Privé vertelt het persoonlijke verhaal van de grootste schilder uit de
Nederlandse geschiedenis. De kunstenaar Rembrandt van Rijn woonde een belangrijk deel van zijn
leven in Amsterdam en liet naast een groot aan tal kunstwerken ook vele sporen in het Stadsarchief
na. Over zijn dagelijks leven, zijn werk, zijn opdrachtgevers, vrouwen, kinderen en geldproblemen.
De tentoonstelling brengt met de originele zeventiende-eeuwse documenten bekende en
onbekende verhalen over Rembrandt aan het licht. Dankzij uitgebreide Augmented Reality (AR)
worden de verhalen uit de Rembrandtstukken tot leven gebracht door gesproken woord, muziek en
geluidseffecten. Beschikbaar in Nederlands en Engels.
In 2019 wordt het 350e sterfjaar van Rembrandt van Rijn geëerd met tal
van activiteiten in onder andere Den Haag, Leiden, Leeuwarden en
Amsterdam. Ervaar het Nederland in de tijd van Rembrandt en de Gouden
Eeuw met bijzondere tentoonstellingen in onder andere Museum De
Lakenhal, het Fries Museum, het Mauritshuis, Stadsarchief Amsterdam,
Museum Het Rembrandthuis en het Rijksmuseum. rembrandt-2019.nl

