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Vrijdag 25 en zondag 27 oktober: workshop Zeitgeist Bauhaus voor hele gezin in 
Van Eesteren Museum

Kom in de herfstvakantie op 25 en 27 oktober met je familie naar de inspirerende 
workshop Zeitgeist Bauhaus in het Van Eesteren Museum. Je gaat aan de slag 
met materialen als papier, rubber, karton, plexiglas enz. en maakt creatieve 
kleurrijke constructies en maquettes. Laat je fantasie de vrije loop en voel je voor 
even student aan het Bauhaus.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de kunstopleiding het Bauhaus in Duitsland werd 
opgericht. In het Van Eesteren Museum is daarover momenteel de tentoonstelling 
Zeitgeist Bauhaus te bezichtigen: over de tijdgeest van deze beroemde opleiding. Aan 
het Bauhaus werd studenten geleerd gebaande paden te verlaten, opnieuw te leren 
kijken en denken, en te experimenteren met de meest diverse materialen om zo hun 
eigen creativiteit te ontwikkelen. Tijdens de workshop wordt de tijdgeest van toen 
opgeroepen. Je gaat aan de slag met uiteenlopende materialen en maakt creatieve 
kleurrijke constructies en maquettes. Kom langs en voel je voor even Bauhaus-student.

De workshop wordt gegeven door ervaren kunstdocenten en is geschikt en toegankelijk 
voor iedereen. Je hoeft geen creatieve ervaring of voorkennis te hebben om deel te 
kunnen nemen en er plezier aan te beleven.

Datum: vrijdag 25 oktober en zondag 27 oktober 2019
Starttijd: 14.00 uur
Eindtijd: 15.30 uur
Locatie: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, Amsterdam
Prijzen: € 7,50 / € 4,00 (kinderen t/m 12 jaar). Met Stadspas € 4,00 korting p.p.
De prijs van de workshop is inclusief entree tot de tentoonstelling Zeitgeist Bauhaus.
Tickets: aan de balie van het museum en online via de website, 
www.vaneesterenmuseum.nl/tickets

Meer informatie over de workshop en de tentoonstelling Zeitgeist Bauhaus is te vinden 
op www.vaneesterenmuseum.nl.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over het Van Eesteren Museum kunt u 
contact opnemen met Iwan Daniëls, e-mail pr@vaneesterenmuseum.nl, tel. 06 4517 
0617.
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Pers is van harte welkom om het paviljoen en/of de museumwoning te bezoeken, of 
deel te nemen aan activiteiten van het museum, voor het verzamelen van input voor 
een artikel of reportage. U kunt voor de mogelijkheden daartoe contact opnemen met 
Iwan Daniëls via bovenstaande contactgegevens.




