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‘Laatste weekend: Mode uit het
Rijksmuseum in huis’
Dit is het laatste weekend dat de tentoonstelling ‘Mode uit het
Rijksmuseum in huis’ te zien is. De tentoonstelling bestaat uit een
unieke verzameling 19de-eeuwse kostuums uit het depot van het
Rijksmuseum. Dergelijke kleding werd gedragen door de vrouwen en
kinderen die hier naar de verborgen kerk gingen en is voor een groot
deel nog niet eerder vertoond. De kledingstukken zijn gemaakt met
kostbare stoffen en zijn van hoge kwaliteit, waardoor ze goed bewaard
zijn gebleven.
Het is je laatste kans om deze prachtige collectiestukken te
bewonderen, dus boek direct je ticket voor een museumbezoek dit
weekend!

Boek nu

Niet te missen: Museumnacht Amsterdam

Dit weekend is het weer tijd voor een van de leukste nachtelijke
activiteiten van het museum: Museumnacht Amsterdam. Op zaterdag
6 september openen onze deuren om 19.00 uur voor een programma
volledig in het teken van mode. Ben jij een beetje op de hoogte van
religieuze diversiteit, de geschiedenis van Amsterdam en mode? Doe
dan onder het genot van een lekker biertje mee aan de supersnelle
pubquiz in het Museumcafé. In de zolderkerk wordt een heuse 19deeeuwse catwalk georganiseerd. Tot slot is dit een van de laatste kansen
om de prachtige modetentoonstelling met jurken uit het Rijksmuseum
te bewonderen.

Programma

‘De ontdekking van een traan’
De restauratie van de twee schilderijen van
Andriaen van de Velde
De passieserie van Adriaen van de Velde is in 1664 speciaal voor onze
schuilkerk op zolder gemaakt. Na omzwervingen van een paar eeuwen
zijn ze een paar jaar geleden weer terugkomen op de plaats waar ze
ooit voor zijn vervaardigd. De schilderijen hebben veel te lijden gehad
en moesten een ingrijpende, tijdrovende en dus dure restauratie

ondergegaan. Dankzij een grote financiële bijdrage van de Vereniging
Rembrandt, een bijdrage van de vrienden van ons museum en van de
Stichting Bonhomme Tielens hebben we deze restauratie kunnen
uitvoeren.
Dankzij restauratie nieuw licht op schilderijen
De restauratie is intensief geweest omdat alle oude retouches en
reparaties aan de schilderijen zijn verwijderd. Dan kom je uiteindelijk
op de laag terecht waar de schilder in de zeventiende eeuw aan gewerkt
heeft en zie je wat hij zag. Uiteraard zonder de beschadigingen van het
doek die later zijn ontstaan. Er zijn tijdens de restauratie ook een
aantal bijzondere ontdekkingen gedaan, waarover we tijdens het
symposium meer vertellen.
Presentatie: ‘De ontdekking van een traan’
De restauratie is afgerond en nu is het tijd om het resultaat te laten
zien. De presentatie ‘De ontdekking van een traan’ is een unieke kans
om achter de schermen van de restauratie van twee van de
belangrijkste schilderijen uit onze collectie te kijken. De
gerestaureerde werken hangen te midden van de andere nog niet
gerestaureerde schilderijen uit de serie. De verschillen zijn dus goed te
zien. Bovendien worden ze gepresenteerd in de presentatieruimte op
de tweede verdieping van het Nieuwe Huis. Dat betekent dat ze heel
goed uitgelicht worden en de details goed te bewonderen zijn.
De presentatie is te zien van donderdag 25 november 2021 tot en met
zondag 27 februari 2022.
Symposium
Naast de presentatie organiseren wij een symposium waarin
achtergrondinformatie wordt gegeven over de iconografie en de
context waarin de serie van vijf schilderijen is ontstaan. De restaurator
geeft daarnaast een toelichting op het restauratieproces. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van beeldmateriaal zoals digitale foto’s van alle stadia
van restauratie. Tot slot delen we de bijzondere ontdekkingen die zijn
gedaan.
Het symposium vindt plaats op donderdag 25 november van 14.00 tot
16.00 uur.
Het is toegankelijk voor vrienden van het museum en vrienden van de
vereniging Rembrandt. Aanmelden kan via onderstaande knop.
Aanmelden

De tip van …. Ibrahim Altunay
Wie in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder werkt, leert deze bijzondere
plek door en door kennen. Van de verborgen verhalen tot de leukste
dingen die je er kan doen. Iedere maand vragen we daarom een

medewerker naar zijn of haar gouden tip.
Deze maand vroegen we Hoofd Bedrijfsvoering Ibrahim naar zijn
‘must see’ of ‘must do’.
“De blaadjes vallen weer van de bomen. Dat is voor mij altijd het teken
dat de feestmaanden er weer aan komen. Het is dan altijd super
gezellig in het museum. Eind deze maand begint het al. Op
zondagochtend 21 november - terwijl het museum nog dicht is voor
andere bezoekers - is er een speciale Sinterklaasactiviteit voor het hele
gezin. In het Museumcafé drinken de kinderen lekkere chocolademelk
en eten zij pepernoten. Om vervolgens hun schoentje bij de kachel in
het voorhuis zetten. Hoe vaak gebeurt het tegenwoordig nog dat je je
schoen in een echt oud monument kan zetten? Volgens mij is alleen
dat al heel bijzonder en spannend. Daarna gaan de ouders met de
kinderen op speurtocht door het museum om het Sinterklaasraadsel
op te lossen. Als het raadsel wordt opgelost, heeft Piet een leuke
verrassing voor in de schoen. Het is een en al decembermagie!”
Wil je met jouw gezin meedoen aan deze Sinterklaasactiviteit?
Reserveer zondagochtend 21 november vast in de agenda en houd
volgende week de website van het museum in de gaten.

Vriendenactie met For The Love Of
Amsterdam
Museum Ons Lieve Heer op Solder is voor jou als Vriend natuurlijk
bekend terrein. Maar wist je dat het museum ook het hart vormt van
één van de City Boosts stadstours van For the love of Amsterdam? De
tour heeft het thema tolerantie. Doe je de tour met z’n tweeën, dan leer
je zowel de omgeving van het museum als je wandelpartner op een
andere manier kennen.
Startend bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ga je samen op pad en
in gesprek aan de hand van een simpele app op je eigen telefoon met

reflectieve en verrassende vragen. Na het gedeelte in het museum
(waarin je het museum bekijkt door de ogen van het thema tolerantie)
maak je een wandeling van ongeveer een uur door de buurt. Een City
Boost duurt in totaal ongeveer 3 uur en levert je zeker nieuwe
inzichten op!
Vrienden mogen gratis deze City Boost stadswandeling doen (ter
waarde van 50 euro). Stuur een mail naar naar
martijn@fortheloveofamsterdam.nl met de volledige naam zoals je als
Vriend bij ons geregistreerd staat. Wij sturen je dan een link naar de
boost en de nodige gegevens, maar wees er snel bij, want het kan
volgeboekt worden.
Bestel
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