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9 en 10 september 2017: Sneak preview in het Van Eesteren Paviljoen
Een allereerste kijkje in nieuw museumpaviljoen tijdens Open Monumentendag
Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 organiseert het Van Eesteren Museum een sneak preview
in het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. Op deze dagen opent het nieuwe paviljoen
alvast heel even zijn deuren voor belangstellenden. Zij kunnen als allereersten een kijkje nemen in
nieuwe onderkomen van het Van Eesteren Museum, aan de noordoever van de Sloterplas. De sneak
preview is onderdeel van de Open Monumentendag 2017.
Terwijl de inrichting van het spiksplinternieuwe paviljoen nog in volle gang is, kunnen bezoekers op 9 en 10
september 2017 toch alvast heel even het gebouw betreden. Op deze dagen organiseert het Van Eesteren
Museum namelijk een sneak preview, in de vorm van rondleidingen, in het nieuwe museumgebouw.
Bezoekers komen onder leiding van een architect meer te weten over de achtergrond van het ontwerp en het
bijzondere gebouw vol licht, lucht en ruimte. Ook is tijdens dit weekend een tijdelijke kleine
bewonerstentoonstelling te zien in het paviljoen, samengesteld door bewoners uit de buurt.
De rondleidingen starten beide dagen om 10.00, 11.00 en 12.00 uur en duren ongeveer een half uur. Per
rondleiding kunnen maximaal 20 deelnemers mee. Kaarten voor de rondleidingen zijn gratis, aanmelden kan
via de website van het museum: www.vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/.
Data: zaterdag 9 en zondag 10 september 2017
Starttijd: 10.00, 11.00, 12.00 uur
Duur: circa een half uur
Startlocatie: Van Eesteren Paviljoen, Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam
Deelname: gratis
Rolstoeltoegankelijk: ja
Tickets reserveren: www.vaneesterenmuseum.nl/nl/tickets/
Op 13 oktober 2017 wordt het Van Eesteren Paviljoen officieel en feestelijk geopend.
Vanaf 19 oktober 2017 is het paviljoen open voor publiek, op donderdag tot en met zondag van 12.00 tot
17.00 uur. Ook de museumwoning in Slotermeer is vanaf 19 oktober te bezoeken op donderdag tot en met
zondag. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten van het Van Eesteren Museum op de website,
www.vaneesterenmuseum.nl.
Het Van Eesteren Paviljoen en de nieuwe vaste tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen met financiële
steun van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot, BPD Cultuurfonds, EFL Stichting en vele particuliere
sponsoren.
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Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over het Van Eesteren Museum kunt u contact opnemen met het
museum: via e-mailadres info@vaneesterenmuseum.nl of telefonisch via tel.nr. 020 447 18 57 (tijdens
kantooruren 10.00-17.00 uur).
De foto mag rechtenvrij worden gepubliceerd, bij plaatsing graag vermelden: Het Van Eesteren Paviljoen ©
Van Eesteren Museum.
Het Van Eesteren Museum in Amsterdam Nieuw-West vertelt het verhaal van de Amsterdamse Tuinsteden,
over de stedelijke ontwikkelingen, architectuur en bewonersgeschiedenis van de jaren 50 en 60. Het museum
bestaat uit een binnenmuseum, een buitenmuseum en een museumwoning.

Het Van Eesteren Museum opende in 2010 en is nog tot 13 oktober 2017 gevestigd aan de Burgemeester de
Vlugtlaan 125 in Amsterdam. Vanaf 13 oktober zal de hoofdvestiging van het museum zich bevinden in het
nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas. In verband met voorbereidende werkzaamheden voor deze
overgang is het binnenmuseum gesloten van 23 juli tot 19 oktober 2017. In die periode organiseert het
museum nog wel enkele activiteiten en openingsdagen, waaronder bootexcursies en een sneak preview in het
nieuwe paviljoen op 9 en 10 september 2017. Voor meer informatie over al onze activiteiten verwijzen wij naar
onze website www.vaneesterenmuseum.nl.

