Voor het Cromhouthuis aanleiding om vanaf 31 maart de
expositie “De Schatkamercollectie: Werken van Maria
Sibylla Merian” te organiseren, met haar kleurrijke
kunstwerken gebaseerd op onderzoek naar onder andere
rupsen en vlinders.

IT’S A MEN’S WORLD

Tassenmuseum - Herengracht 573
Vandaag de dag hebben mannen tassen nodig. Een portemonnee of telefoon steek je nog in je zak, maar waar
laat je een laptop, je favoriete gadgets of je sportspullen? Sinds zo’n 15 jaar is de mannentas niet meer weg
te denken uit het dagelijks leven. Inmiddels bestaat er
voor elk type man wel een geschikte tas. En dat is niet
voor het eerst…
De unieke tentoonstelling It’s a Men’s World welke van
11 maart tot en met 27 augustus te zien is, gaat over de
man, zijn wereld en zijn tas.
De tentoonstelling is ingedeeld in de thema’s Hunting,
Wall Street, Sports & Travel. De collectie bevat historische tassen, maar ook inspirerende designertassen van
nu.
In de tentoonstelling It’s a
Men’s World ontdek je dat
mannentassen en -beurzen
vroeger net zo normaal waren als nu. Totdat herenkleding in de zeventiende eeuw
(binnen) zakken kreeg. Vanaf dat moment waren tassen
voor mannen niet meer
noodzakelijk. Dankzij de
komst van laptops en tablets, heeft de mannentas
een indrukwekkende comeback gemaakt.
Als rode draad door de tentoonstelling loopt het thema
Fashion or Function? In welke gevallen kiest een man
voor een tas en wanneer heeft hij genoeg aan zijn
broekzak?
Het museum is geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
TASSENMUSEUM.NL

DE SCHATKAMERCOLLECTIE:
WERKEN VAN MARIA SIBYLLA MERIAN
Cromhouthuis – Herengracht 366-368

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat de wetenschapper
en kunstenaar Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) overleed.

Deze kostbare en kwetsbare verzameling is afkomstig uit
de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
De tentoonstelling is tot en met 18 juni 2017 te zien.
Maria Sibylla Merian werd in
1647 in het Duitse Frankfurt
geboren en vestigde zich in
1691 in Amsterdam. Merian
was een onafhankelijke vrouw
met moderne opvattingen,
ook over haar natuuronderzoek. Zo wilde ze de dieren
die ze onderzocht in hun natuurlijke omgeving zien. Deze
opvatting lag aan de basis
voor haar reis naar Suriname,
waar ze werkte aan haar bekendste boek 'Metamorphosis
Insectorum Surinamensium'.
In dit rijk geïllustreerde werk
staat, net als in haar boek
'Raupen wunderbare Verwandlung', de metamorfose van
rups naar vlinder centraal. De expositie geeft prachtig
weer hoe Merian zich op het snijvlak van kunst en wetenschap bevond.
Florian Seyd en Ueli Signer van The Wunderkammer zijn
de vormgevers van de tentoonstelling. Zij lieten zich
inspireren door antieke boeken en originele prenten uit
collectie van de Artis Bibliotheek (Bijzonder Collecties
UvA) en combineren dit met preparaten en echte natuur.
Als je toch hier bent ontdek dan ook het huis zelf, het is
een waar stadspaleis uit de Gouden Eeuw.
Het museum is geopend van 11:00 tot 17:00 uur, op
maandag zijn zij gesloten.
CROMHOUTHUIS.NL

MUZIEK AAN DE GRACHT

Cromhouthuis—Herengracht 366-368
Elke zondag wordt in samenwerking met
Museum Geelvinck een intiem kamerconcert in de Grote Salon van het Cromhouthuis georganiseerd. Op de Erard-vleugel
uit 1892 van Romain d’Ansembourg brengen diverse musici een gevarieerd scala
aan kamermuziek ten gehore.

Turkish Tulips: Gavin Turk

MICROPIA

Van 3 maart tot en met 29 mei aanstaande is de tentoonstelling van de Britse kunstenaar Gavin Turk (1967)
uit als curator van Turkish Tulips in Museum Van Loon te
zien. Turk presenteert een transhistorische dialoog tussen hedendaagse kunst en de historie van de Amsterdamse familie Van Loon.

Microben zie je niet, maar ze zijn er wel. Ze zijn er als
je eet, als je ademt en als je zoent. Ze zitten overal, op
je handen en in je buik, en bemoeien zich met alles. Ze
bepalen hoe de wereld er uitziet.

Museum van Loon - Keizersgracht 672

De familie Van Loon handelde reeds in de zestiende
eeuw met het Ottomaanse Rijk (het huidige Turkije).
Gavin Turk werd hierdoor geïnspireerd en onderzocht
hoe de handelsroute van de tulp vanuit Turkije naar Nederland liep.
Turkish Tulips sluit
aan bij actuele thema’s,
zoals de globalisatie, de
ethiek rond het kweken
van nieuwe resistente
plantsoorten, de immigratie en de integratie
van mensen die vanuit
deze regio’s in Nederland zijn komen wonen.
De klassieke bloem zal
symbool staan voor de
fragiele, kleurrijke en
onderzoekende handelsroutes van Turkije naar
Nederland. Gavin Turk
zal voor deze tentoonstelling een nieuw, sight
-specific werk maken,
geïnspireerd op moderne tulpendozen.
In de collectie van het
museum bevindt zich
een zilveren ‘liber amicorum’ uit 1597. Het
‘vriendenboek’ is van Hans van Loon en zijn echtgenote
Anna Ruychaver geweest en werd beschreven door
vrienden, familieleden en zakenrelaties.
Geïnspireerd op deze traditie nodigt Turk bevriende
kunstenaars uit om hun werk – waarin de tulp symbool
staat – te tonen in Museum Van Loon. Werken van onder
andere Sir Peter Blake, Fiona Banner, Damien Hirst en
Philippa van Loon zullen te zien zijn in de historische
kamers van Museum Van Loon.

Een extera fraay huis

In het hart van de Amsterdamse grachtengordel ligt Museum Van Loon, een schitterend woonhuis dat in 1672
werd ontworpen door de architect Adriaen Dortsman. De
eerste bewoner was de schilder Ferdinand Bol, een leerling van Rembrandt. De inrichting van het huis ademt
nog de sfeer uit van de rijkdom die de stad in die tijd
beleefde.

Artisplein / Plantage Kerklaan 36-38

Microben zijn de kleinste en machtigste organismen op
onze planeet. We weten nog maar weinig van ze af,
maar kunnen veel van ze leren. Als je de wereld van
héél dichtbij bekijkt, gaat er een nieuwe voor je open.

Het kan in Micropia, het eerste microbenmuseum ter
wereld, in het hart van Amsterdam.
ZONDAG t/m WOENSDAG 9:00 – 18:00 uur
DONDERDAG t/m ZATERDAG 9:00 – 20:00 uur
MICROPIA.NL

MARINUS BOEZEM

Oude Kerk – Oudekerksplein 23
Glashelder en vol humor zette Marinus Boezem (1934)
conceptuele kunst op de Nederlandse kaart. Als een
handelsreiziger met een koffer vol ideeën trok hij in de
jaren 60 langs musea en kunstinstellingen. De tentoonstelling in de Oude Kerk is samengesteld uit een reeks
nieuwe werken van Boezem. Alle tot stand gekomen op
locatie. De nieuwe werken toveren het gebouw om tot
een verticaal labyrint. Zo brengt een lift, als deus ex
machina je tot aan de nok van de kerk. Op 15 meter
hoogte zie je de monumentale Oude Kerk vanuit een
heel nieuw perspectief.
Verlengd tot en met 30 april.
De Oude Kerk op de wallen is het oudste gebouw van
Amsterdam én een van de jongste kunstinstellingen in
de stad. In de ruim zeven eeuwen van haar bestaan,
groeide de kerk uit tot een van de meest imposante gotische kerkgebouwen van Noord-Europa.

Meer dan 20.000 Amsterdammers zijn hier in de loop der
tijd begraven, waaronder Saskia van Uylenburg – de eerIn de kamers vindt u portretten, schitterend meubilair, ste vrouw van Rembrandt – componist Jan Pieterszn
fraai zilverwerk en porselein uit verschillende eeuwen. Sweelinck en zeeheld Jacob van Heemskerkck. In de
Achter het huis ligt een prachtige tuin. De tuin is aange- stijlkamers van de kerk vind je topstukken zoals de
legd in de stijl van de 17e eeuw en wordt afgesloten
schilderijen van Emmanuel de Witte, Cornelis Springer
door de fraaie gevelwand van het koetshuis. Een uniek
en Johannes Bosboom. Velen noemen de Oude Kerk het
geheel dat u nergens anders meer in deze originele
mooiste en meest authentieke gebouw van Amsterdam.
staat aantreft. Wie een kijkje wil nemen achter de gevels van de wereldberoemde grachtengordel, moet beNa een omvangrijke restauratie tussen 1955 en 2013
slist een bezoek brengen aan het museum.
profileert de Oude Kerk zich nu als historisch monument
met hedendaagse kunst, waarbij steeds wisselende inDagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur.
ternationaal vermaarde kunstenaars gevraagd worden
MUSEUMVANLOON.NL
om nieuw werk te maken voor dit eeuwenoude monument.
Maandag t/m zaterdag 10:00 – 18:00 uur
Zondag van 13:00 – 17:30 uur
OUDEKERK.NL

HOUDT REKENING MET SLUITING OP KONINGSDAG

STAD IN OORLOG,
AMSTERDAM 1940-1945 IN FOTO’S
Stadsarchief Amsterdam – Vijzelstraat 32
Tentoonstelling Centrale hal

Stad in Oorlog, Amsterdam 1940-1945 in foto’s biedt
nieuwe beelden van Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Veel foto’s uit de oorlogsjaren zijn bewaard gebleven bij het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies NIOD en het Stadsarchief Amsterdam.

Snap, shows van cabaretiers zoals Toon
Hermans en Youp van ‘t Hek, de musicals
Cats en My Fair Lady, het Scapino ballet
en natuurlijk het circus waarmee het
allemaal begon.
Uit het omvangrijke archief worden nu
de meest bijzondere stukken getoond:
foto’s, affiches en documenten, maar
ook historische filmbeelden.

Dinsdag t/m vrijdag
Intensief onderzoek heeft niet eerder gepubliceerde
10:00 -17:00 uur
foto’s aan het licht gebracht die een indringend beeld
geven van Amsterdam en de Amsterdammers in de jaren Zaterdag en zondag
12:00 -17:00 uur
De Studiezaal is geopend van dinsdag t/m
vrijdag.
AMSTERDAM.NL/STADSARCHIEF

BEKIJK DE BAZEL VAN BINNEN

Stadsarchief Amsterdam – Vijzelstraat 32
Het Stadsarchief is gehuisvest in het prachtige gebouw
De Bazel uit 1926, vernoemd naar de architect Karel de
Bazel. U kunt een rondleiding volgen door het imposante voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij met zijn stijlkamers, de oude kluis en
art deco plafonds.
Zaterdag en zondag om 14.00 uur. Prijs €6. Vooraf
reserveren gewenst, bel 020-2511511
of mail info@stadsarchief.amsterdam.nl.
AMSTERDAM.NL/STADSARCHIEF

EEN BETERE STAD
Amsterdam en het Algemeen Uitbreidingsplan 1935-2017
Stadsarchief Amsterdam – Vijzelstraat 32

Op 17 maart jongstleden opende een tentoonstelling
over het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam
(AUP), dat ontwikkeld werd in de jaren dertig van de
twintigste eeuw, toen de stad Amsterdam nodig moest
uitbreiden.
van oorlog en bezetting. Naast foto’s van Duitse en Nederlandse persfotografen brengen amateurfoto’s en ille- Het Algemeen Uitbreidingsplan en zijn belangrijkste
gale fotografie onderdrukking en verzet in beeld.
ontwerper, Cornelis van Eesteren, is van onschatbare
waarde geweest voor de (stedenbouwkundige) ontwikTijdens de oorlogsjaren is in Amsterdam veel gefotogra- keling van Amsterdam.
feerd. Stad in oorlog is de eerste visuele geschiedenis
van Amsterdam tijdens de Duitse bezetting met foto’s
Vier stijlkamers, die corresponderen met de jaren 1935
van vele bekende en onbekende fotografen. Onderzoe- (ontwerp), 1958 (uitvoering), 2000 (herstructurering) en
kers René Kok en Erik Somers van het NIOD brachten
2017 (herwaardering), tonen de gedrevenheid, passie en
veel onbekend materiaal aan het licht. Verzetsfotogra- daadkracht achter het ontwerp en de uitvoering van het
fie van Cas Oorthuijs staat naast propagandafoto’s van AUP, maar ook de tegenkrachten en de weerbaarheid
fotograaf Franz Anton Stapf.
van bijvoorbeeld haar inwoners.
Nog steeds bieden onverwachte vondsten en schenkingen waardevolle aanvullingen op de verschillende fotoarchieven, zoals de 250 oorlogsfoto’s van Bart de Kok
die in 2010 door het Stadsarchief zijn verworven. De
tentoonstelling en het boek zijn een samenwerking van
het NIOD, Stadsarchief Amsterdam en Uitgeverij
WBooks. De tentoonstelling is te zien in de Centrale Hal
van het Stadsarchief Amsterdam t/m 14 mei 2017. Vrij
toegang.

130 JAAR CARRÉ

Stadsarchief Amsterdam – Vijzelstraat 32
Tentoonstelling Schatkamer
10 maart – 11 juni
In 2017 bestaat Koninklijk Theater Carré 130 jaar. Op 3
december 1887 opende het nieuwe theater van Oscar
Carré zijn deuren: het begin van het Carré dat generaties Amsterdammers koesteren. Revues van Snip en

De bezoeker maakt een reis door de tijd en ervaart op
die manier de waarde van het AUP toen en nu.
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 -17:00 uur
Zaterdag en zondag 12:00 -17:00 uur
AMSTERDAM.NL/STADSARCHIEF
Kijk ook bij KUNST ENZO op de website, daar vind je
links naar 50 musea in en om Amsterdam.

DONDERDAG 20 april
DE KEYZER
Czaar Peterstraat 12
17:00 - 20:00 uur
Poorters Maaltijd*
Al dat museumbezoek is natuurlijk leuk, maar als je
daar alleen staat dan wil je waarschijnlijk ook je ‘ei’
kwijt, in de vorm van een gesprek of een gezamenlijke versnapering na afloop.

*Voor Roze Levenskunst en de Poorters Maaltijd
moet jij je van tevoren aanmelden via:

info@derozepoort.amsterdam

Ontmoet een maatje tijdens een kopje koffie of iets
sterkers op een van de diverse ontmoetingsplekken in
Amsterdam.

Op onze website vind je nog meer informatie,
deze wordt dagelijks bijgehouden om het
meest actuele nieuws onder jouw aandacht te
brengen.
MAANDAG 3 april
HET SCHOUW

Dollardplein 1
14:00 - 16:00 uur
Roze Levenskunst gespreksgroep *
(wegens 2e paasdag geen gesprek op 17 april)

DINSDAG 4, 11, 18 + 25 april
DE RIETVINCK

Je vindt daar onder andere Roze Films, lokale
borrelavonden van de Pink Postcodes, maar
ook roze optredens in woonzorgcentra waar jij
voor een laag bedrag aan kunt deelnemen.
Ga naar: OUDROZEAGENDA.WORDPRESS.COM

Vinkenstraat 189
10:00 - 11:30 uur
‘t Roze Hart koffie ochtend v/h Gay Care koffietijd

DINSDAG 4 + 18 april
FLESSEMAN

Nieuwmarkt 77
10:00 - 12:00 uur
Roze Koffie Inloop met entertainment

DONDERDAG 6, 13, 20 + 27* april
VROUW & VAART

Op deze website vind je ook alle informatie
over locaties. En wat dacht je van een link
naar een roze notaris, een roze advocatenkantoor, of de Roze Loper huizen in en om Amsterdam. Ja, ook een roze uitvaart!

President Allendelaan 733
10:30 - 12:00 uur
Femtastic Pink Koffie ochtend voor vrouwen
(27 april onder voorbehoud vanwege Koningsdag)

DONDERDAG 6 + 20 april
DE POORT
Hugo de Grootkade 20
10:00 - 12:00 uur
Roze Koffie Inloop

WOENSDAG 12 + 26 april
HET SCHOUW
Dollardplein 1
10:00 - 12:00 uur
Roze Koffie Inloop

DONDERDAG 13 april
DE KEYZER

Czaar Peterstraat 12
10:00 - 12:00 uur
Roze Koffie Inloop
(wegens Koningsdag geen inloop op 27 april)

ZATERDAG 29 APRIL
VG DE GOOYER
Von Zesenstraat 298
11:00 – 13:30 uur

BRUNCH voor mensen met een verstandelijke beperking die LHBT zijn, en iedereen die hier verwantschap
mee heeft.
Gezellig met elkaar een brunch maken en samen nuttigen. Wij gaan salades maken, gevulde eieren, sandwiches, pannenkoekjes en dergelijke.
Jij kan je opgeven bij onderstaande personen. Geef je
snel op want zij hebben een beperkte ruimte voor maximaal 20 personen. Deelname kost 3,60 pp, te betalen
bij aanvang.
Bel: 020-4626724 en vraag naar Linda Pitters of Hans
Fransen.

