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'Het museum maakt zich op voor de
feestmaand'
De prachtige jurken uit het depot van het Rijksmuseum hebben ons
museum verlaten. In het modeatelier van de fashion studenten van
ontwerper William Ampofo ligt enkel nog een vergeten klosje garen.
Het museum maakt zich op voor de winter! We blikken terug op een
succesvolle Museumnacht en de Sinterklaasspeurtocht heeft een hoop
blije gezichtjes opgeleverd. Als extraatje op het reguliere bezoek
worden in de zolderkerk de schilderijen van Adriaen van de Velde
uitgelicht en is er een naslagwerk met achtergrondinformatie over het
restauratieproces beschikbaar. Meer hierover lees je in deze
nieuwsbrief.
In deze donkere dagen is het bij uitstek een mooie tijd om naar het
museum te komen. Met de geldende coronamaatregelen is het
museum een veilige plek om deze maand de vele kerstgroepen te
bewonderen.
- De redactie

Museumnacht in beeld
Op zaterdag 6 november vond de jaarlijkse Museumnacht plaats in
Amsterdam. Het museum mocht ruim 1.000 bezoekers verwelkomen.
We vatten de ‘nacht in vier beelden voor je samen:
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Nu te zien: 'De ontdekking van een traan’
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we uitgebreid over de presentatie
van het gerestaureerde werk van Adriaen van de Velde. De passieserie
werd in 1664 speciaal voor onze schuilkerk op zolder gemaakt. De
schilderijen hebben veel te lijden gehad en moesten een ingrijpende,
tijdrovende en dus dure restauratie ondergegaan.
‘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 bekijken. De presentatie is nog te zien tot en met
zondag 27 februari 2022.

Plan je bezoek

Museum Ons’ Lieve Heer in het nieuws
In het programma ‘De Straten
van Amsterdam’ trekt AT5 de
stad in op zoek naar bijzondere

Redouan spreekt er met bewoner
George die al 44 jaar in dezelfde
atelierwoning woont, het

verhalen van Amsterdammers
uit alle hoeken van de stad. In de
aflevering van 18 november

echtpaar Sander en Liz en
natuurlijk onze eigen Olmo. Hij
neemt Redouan even mee terug

bezocht presentator Redouan de
Wallen. Om precies te zijn: de
Heintje Hoekssteeg. Laat dat nu

in de tijd en geeft hem een
exclusief kijkje in de doorgang
die de kerkbezoekers vroeger

net de steeg zijn waar Museum
Ons’ Lieve Heer op Solder
gelegen is!

gebruikten.
Een aanrader voor iedereen die
de stad en haar inwoners beter
wil leren kennen!

Bekijk de video op de website van AT5.

Nieuws van de Stad:
Reliek van de Heilige Nicolaas wordt
geschonken aan Amsterdam
Het feest van Sint Nicolaas op 5 december is dit jaar extra bijzonder
voor Amsterdammers. Een reliek van de Heilige Nicolaas, bisschop
van Myra, wordt namelijk bijgezet in de basiliek van de Heilige
Nicolaas in Amsterdam.
Het reliek is een gift aan de inwoners van Amsterdam en wordt
geschonken door de Abdij van Egmond. De paters Benedictijnen
hebben het reliek waarschijnlijk al zo’n duizend jaar in hun bezit. Nu

de Heilige Nicolaas bijna 750 jaar stadspatroon is van onze stad,
hebben de paters Benedictijnen besloten zijn reliek te schenken aan de
basiliek die gewijd is aan de Heilige Nicolaas. Tijdens een hoogmis op
zijn eigen feestdag krijgt hij een mooie plek in de stad.
Ter ere van het St. Nicolaas Jaar en de bijzetting van de reliek heeft
Museum Ons Lieve Heer op Solder een audiotour door de stad
ontwikkeld. Je gaat op een mini-pelgrimage mee met de fictieve
Amsterdamse kunstenares Mira. Maak een kleine wandeling langs
herkenbare straatbeelden, met markante ontmoetingen.
De wandelroute is vanaf deze zondag 13.00 uur te downloaden op de
website van het museum. Er zijn geen kosten verbonden aan deze
audiotour.
Wandel mee [vanaf 5 december]

Voices of Tolerance met de leerlingen van
het KIEM Montessori in Amsterdam Oost
Voices of Tolerance is een programma van Museum Ons’ Lieve Heer
op Solder waarin vmbo-leerlingen worden uitgenodigd om hun stem
te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze)
diversiteit. (In)tolerantie is geen abstract begrip voor deze jongeren,
maar een alledaagse uitdaging. In een 10-weekse lessenserie werkten
de derde klassen van het KIEM Montessori uit Amsterdam Oost in
verschillende workshops aan dit thema. Docent Wendy Krol vertelt
erover tijdens een kort interview:
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De tip van Jos
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
vrijwilliger Jos naar zijn ‘must see’ of ‘must do’.
“Ieder jaar word ik weer blij als de kerstperiode bij Museum Ons Lieve
Heer op Solder weer is aangebroken. De zolderkerk wordt dan prachtig
versierd met groen en lichtjes. Overal verschijnen de mooiste
kersttaferelen. Sommigen zijn heel groot en anderen weer heel klein.
Mijn favoriet is toch wel de Napolitaanse stal. Hij is prachtig verlicht
en heeft veel details. Elk jaar ontdek ik weer iets nieuws. Het is zeker
de moeite waard om in deze periode een extra bezoek aan het museum
te brengen.”

Vriendenactie
Met de feestdagen in het vooruitzicht ligt er voor de Vrienden van het
museum een kleinigheidje in de Museumwinkel. Op vertoon van de
Vriendenpas krijg je een mooi setje ansichtkaarten met afbeeldingen
van het museum. Stuur deze feestdagen een mooie boodschap naar
vrienden en familie en nodig ze uit voor een bezoekje aan het museum.
Word Vriend

Ons adres is:
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38
Amsterdam, 1012 GD
Netherlands
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Wil je veranderen hoe je dit bulletin ontvangt?
Je kunt de voorkeuren aanpassen of je uitschrijven van deze lijst.

