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Een passend uitje in de meivakantie
In de meivakantie is het Verzetsmuseum Amsterdam een passende bestemming
voor een dagje uit. Behalve de vaste expositie en Verzetsmuseum Junior, is de
tijdelijke tentoonstelling Explosiegevaar! De aanslag op het Amsterdamse
bevolkingsregister te zien. Ook zijn er extra activiteiten voor kinderen.
Verzetsmuseum Junior
In Verzetsmuseum Junior maken jonge bezoekers kennis met vier echt bestaande
kinderen uit de oorlog: Eva, Jan, Nelly en Henk. Wat maakten ze mee tijdens de
bezetting? En welke gevolgen hadden de keuzes van hun ouders?
Verzetsmuseum Junior wordt gewaardeerd met het cijfer 9 van de Museumkids. “Een
fantastische kennismaking met de gebeurtenissen in de oorlog.”
Echte spullen aanraken
Dinsdag 8 mei van 13.00 tot 15.00 uur is een assistent-conservator aanwezig in
Verzetsmuseum Junior met een koffer vol spannende spullen uit de oorlog. Kinderen
mogen ze aanraken. En natuurlijk wordt er ook van alles over de voorwerpen verteld.

Vraag het aan de echte Jan
De ouders van Jan uit Verzetsmuseum Junior zaten in het verzet. Woensdag 9 mei is
Jan van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig. Kinderen kunnen hem alles vragen over zijn
ervaringen in de oorlog. Bijvoorbeeld, waarom hij moest onderduiken? En vond hij het
niet moeilijk vond om altijd zijn mond te houden?

Explosiegevaar!
De tijdelijke tentoonstelling Explosiegevaar! De aanslag op het Amsterdamse
tentoonstelling is aantrekkelijk voor jongeren vanaf 15 jaar. Met een 3D audiotour lopen
bezoekers door een levensgroot stripverhaal. Verteller Eric Corton neemt ze mee in het
verhaal en nodigt uit om mee te denken. Zo ontdekken de bezoekers waarom de aanslag
werd gepleegd, hoe die werd uitgevoerd en wat de aangrijpende gevolgen waren.
Openingstijden en tarieven
Kijk voor de openingstijden en toegangsprijzen op www.verzetsmuseum.org
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Meer informatie: Caroline van der Lee, Hoofd PR & Randprogrammering,
email: vanderlee@verzetsmuseum.org of tel: 020 620 28 80.

