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 EXPO’S  
ON TOUR 
TENTOONSTELLINGEN STANDAARD  
OP TWEE LOCATIES TE ZIEN 

INTERNATIONAAL

OVER DE 
GRENZEN
Onze tentoonstellingen reizen ook 
internationaal. De succesvolle tentoon-
stelling Body Art, die in 2015 voor het 
eerst in het Tropenmuseum te zien was, 
staat tot medio april 2016 in het Museum 
Aan de Stroom in Antwerpen, om in 2017 
weer terug te keren naar Amsterdam. De 
doe-tentoonstelling MixMax Brasil die in 
het Tropenmuseum Junior 2012-2015 ruim 
100.000 bezoekers trok, opent in maart 
2016 in het kindermuseum Villa Zapakara in 
Paramaribo, Suriname.

EXPO’S

OP REPRISE 
DE ICONEN van National Geographic is de 
eerste expositie die, na een succesvolle start 
in Museum Volkenkunde, op doorreis ging 
naar het Tropenmuseum. Ook in Amsterdam 
zorgde hĳ voor hoge bezoekersaantallen. 
Inmiddels is het meisje met de groene ogen 
samen met andere wereldberoemde foto’s 
te zien in het Afrika Museum. Rhythm & 
Roots, de tentoonstelling die tot eind maart 
de bezoekers in Berg en Dal meenam op een 
muzikale wereldreis, gaat vanaf mei 2016 op 
reprise in het Tropenmuseum.

De prachtige dierenverzameling uit de 
familietentoonstelling GRRR…Machtige 
dieren wereldwĳd, die in januari 2016 in 
Leiden zĳn deuren sloot, is vanaf eind april in 
het Afrika Museum te zien. En DE BOEDDHA - 
Van levensverhaal tot inspiratiebron, die in 
februari 2016 in Museum Volkenkunde opende, 
zal vanaf eind september de verbindende 
kracht van deze wereldgodsdienst in het 
Tropenmuseum in beeld brengen.

NIEUWS

MAGAZĲN VAN 
DE WERELD
Een reizend, glazen depot met daarin een 
verrassende selectie voorwerpen, op pleinen 
en treinstations door heel Nederland. Dat is 
het nieuwe project Magazĳn van de Wereld 
waarvan de realisatie, dankzĳ een bĳdrage 
van de BankGiro Loterĳ, in 2016 start. Tĳdens 
dit drie jaar durende project staan de mini-
musea ieder jaar op een ander station. Een 
unieke kans om bĳzondere selecties uit de 
enorme hoeveelheid collectie die in onze 
museumdepots verborgen ligt aan een nieuw 
publiek te tonen.
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Campagnebeeld tentoonstelling 
DE BOEDDHA – Van levensloop 
tot inspiratiebron, tot medio  
augustus in Leiden en vanaf 
eind september in Amsterdam.
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REizENdE 
TENTOON�
STElliNgEN
zoveel mogelij k ontmoetingen creëren 
tussen collectie en publiek. dat is het 
doel dat het Tropenmuseum, Afrika 
Museum en Museum volkenkunde zich 
hebben gesteld.  Met drie locaties hebben 
we de mogelij kheid spraakmakende 
tentoonstellingen in verschillende delen 
van het land te tonen. in de theater- of 
muziekwereld de gewoonste zaak van 
de wereld, maar nationaal reizende 
tentoonstellingen zij n in de museale 
sector nog uniek.

We spelen hiermee in op 
onderzoeksresultaten die aangeven 
dat veel publiek de voorkeur geeft 
aan een museumbezoek binnen de 
eigen regio. daarnaast betekent deze 
werkwij ze duurzamer gebruik van 
onze investeringen en een positievere 
verhouding tussen kosten en 
opbrengsten. Reden temeer om onze 
tentoonstellingen standaard op minimaal 
twee locaties te tonen.
Twee voor de prij s van één.

Meer rendeMenT Voor 
HeTzelFde geld

“waT een scHiTTerende 
TenToonsTelling MeT 
inTeressanTe UiTleg. KoM 
TerUg wanT ÉÉn Keer is Te 
oVerweldigend”
M. sand, bezoeker, over de BoeddHa in leiden,
vanaf medio september 2016 te zien in amsterdam
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