Het Gemeentemuseum trakteert bewoners Escamp op een
cultureel avondje uit

Op woensdagavond 16 januari van 18.00 tot 20.30 uur opent het Gemeentemuseum Den Haag de
deuren speciaal voor de bewoners van dit stadsdeel. Het belooft een bruisende avond te worden
met rondleidingen, workshops en muziek.
Iedereen uit Escamp is van harte welkom, met gezin, kinderen, vrienden, collega's en buurtgenoten.
De toegang tot het museum is gratis en er rijden gratis museumbussen die bezoekers voor de deur
van het museum afzetten én weer terugbrengen.
Wat is er allemaal te beleven?
Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij Glans en Geluk, een tentoonstelling vol pracht en praal. Van
kommen tot tapijten en van prenten tot muziekinstrumenten: alle objecten zijn weelderig versierd
en afkomstig uit landen waar de islam kunst en cultuur van oudsher diepgaand heeft beïnvloed.
Maar er is meer! Ontdek de kleurrijke werken van de Russische schilder Alexej von Jawlensky of
bekijk de wereldberoemde schilderijen van Piet Mondriaan. Onze rondleiders vertellen graag meer
over alle tentoonstellingen. En: sluit aan bij een lezing, geniet samen met je familie, vrienden en
buren van muziek of ga creatief aan de slag met kalligrafeerpen of penseel tijdens een van de
workshops. Ook voor kinderen valt er genoeg te ontdekken en te doen.
Gratis busvervoer
Vanaf diverse plekken in de wijk vertrekken bussen om 18.00 uur naar het Gemeentemuseum. Wie
zich opgeeft bij een van deze vertrekpunten, kan gratis meerijden en wordt om 20.30 uur ook weer
teruggebracht.
Inschrijfpunten en opstapplaatsen:

- Bibliotheek Escamp, Leyweg 811 - 070 353 8030
- Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51 - 070 388 5052
- Wijkcentrum Escampade, Escamplaan 61f - 070 205 2360
- Wijkcentrum Bouwlust, Eekhoornrade 215 - 070 205 2420
- BBS Kleurrijk, Ambachtsgaarde 3
Voor een groep vrienden of buurtbewoners is er een gratis museumbus aan te vragen (vanaf 40
personen) via avondjeuit@gemeentemuseum.nl
Kijk voor meer informatie en de vertrekpunten van de bussen onze website of stuur een e-mail naar
avondjeuit@gemeentemuseum.nl
Stad naar het museum
Het is inmiddels een traditie: sinds 2009 presenteert het Gemeentemuseum het project Stad naar
het museum (voorheen: Stadsdelenproject). Stadsdeel voor stadsdeel worden bewoners uitgenodigd
voor een gratis cultureel avondje uit, inclusief entree en busvervoer. Dit jaar staan de avonden in het
teken van Glans en Geluk, een tentoonstelling van kunst uit de wereld van de islam die vorige maand
door burgemeester Pauline Krikke werd geopend. Zo kan iedereen kennis maken met het gebouw en
al het moois dat hier is te zien– in het bijzonder de verzameling islamitische kunst. Sinds 2009
bezochten meer dan 100.000 inwoners op deze wijze het museum.

