Het museum is weer open!
Crowdfundingactie 'Red het Klederdrachtmuseum'
Aaf Steur geridderd
Online verkoop catalogi
Workshops en rondleidingen

Het museum is weer open vanaf vandaag!
Geniet van onze verlengde tentoonstelling 'Kotomisi, de kracht
van klederdracht' ! Je bent van harte welkom, wel met wat
nieuwe manieren van doen en laten. Minder mensen tegelijk in
het museum en extra hygiëne bijvoorbeeld.
We hebben alles lekker schoon gemaakt, en zullen dat
gedurende de dag ook blijven doen.

Je kan online je bezoek reserveren via deze link of telefonisch
via 020-8452399 (ook voor museumkaart en stadspas)
Er zijn wel een paar wijzigingen in de openingstijden namelijk;
Woensdag t/m Zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Dus even
niet meer 7 dagen per week, dit tot nader order.
De museumwinkel is zonder reservering te bezoeken. We
hebben weer veel nieuwe leuke producten!

Crowdfunding Voor de Kunst 'Red het
Klederdrachtmuseum'
We zijn in mei een crowdfunding gestart via platform 'Voor de
kunst' om deze 'Coronaperiode' te kunnen overbruggen nadat
alle inkomsten zijn weggevallen. Het is hartverwarmend om te
ervaren hoeveel mensen het museum hebben gesteund door
middel van een donatie. De reacties die geschreven zijn helpen
ons erg om deze periode door te komen.
We willen iedereen die gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken.
Binnenkort ontvangt iedereen een bericht over de
tegenprestatie. De campagne blijft nog een paar maanden open
staan want we zijn er nog niet helemaal....
Onze vrienden van Starboardboats hebben een luxe privé
boottocht met schipper en host gedoneerd ter waarde van €
500,-. Deze boottocht wordt verloot onder de donaties vanaf €
250,- . Binnenkort hierover meer bericht.
Starboardboats heeft een unieke vloot van elektrische sloepen in
de Amsterdamse grachtengordel en verzorgd voor privé en
bedrijven op maat gemaakte rondvaarten, check hun website
voor meer informatie hierover.

Online verkoop catalogi
De catalogi van de tentoonstellingen Contemporary Fashion en
Kotomisi, de kracht van klederdracht, zijn nu ook online via
Amazon te bestellen. Beide catalogi zijn in Nederlands en
Engels geschreven.
Aaf Steur gehuldigd als Ridder in de orde van Oranje
Nassau
24 april jl is onze vriendin van het museum, Aaf Steur uit
Volendam, onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje
Nassau voor al haar verdiensten in de klederdracht. In de
uitzending van RTVLOVE kan u dit bekijken vanaf minuut 09.20.
We zijn er trots op dat we als museum hieraan hebben kunnen
bijdragen. Aaf verdient alle eer en lof voor haar werk.
Workshops en rondleidingen
Workshops in Stipwerk en Angisa vouwen zijn op verzoek te
reserveren voor groepjes van minimaal 4 tot maximaal 6
personen. Rondleidingen kan geboekt worden op verzoek voor
groepen waarbij de RIVM maatregelen in acht worden
gehouden. Aanvraag kan telefonisch of via de mail.

www.hetklederdrachtmuseum.nl
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