Het meest
Rotterdamse
museum
ter wereld.

Zwemwedstrijd tijdens bevrijdingsfeest in de Delftsevaart 1945
Foto: Lex de Herder Stadsarchief Rotterdam

MEENT ZAAL
Leeuwen op de Coolsingel
4 april - 25 oktober 2020
In Leeuwen op de Coolsingel sta je tussen de
geblakerde resten van de oude stad. Daaromheen
komen ongelooflijke oorlogsverhalen tot leven in
muurschilderingen van kunstenaars. Historische foto’s,
films en objecten laten hun oorsprong zien. Het geeft
een indrukwekkend, ontnuchterend en verrassend
beeld van een onvoorstelbare oorlogstijd.

GESCHIEDENIS
VAN DE STAD
Vaste tentoonstelling
Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en BOOR
nemen je in Geschiedenis van de stad mee op een
bijzondere reis door de tijd. Langs zeecontainers vol
authentiek Rotterdams erfgoed passeer je diverse
tijdvakken.
Van de eerste bewoning in het Maasmondgebied en
het nietige middeleeuwse Rotterdam kom je via de
prachtige tweede koopmansstad van de Republiek in
de snel groeiende industriële havenstad. Na de
verwoestingen van het bombardement zie je hoe
Rotterdam zich weer opricht om een bruisende
internationale stad te worden.
Rotterdammers van nu maken de connectie tussen de
oude en de hedendaagse stad door te vertellen over
hun vak met historische wortels.

Foto: Desiree Schippers

MUSEUM
ROTTERDAM LAB
Ideeën & verhalen voor en over Rotterdam
Net als de stad is deze ruimte nooit af: in ons Lab
volgen we onze actieve collectie verhalen en objecten
van de hedendaagse stad, Echt Rotterdams Erfgoed.
De rol van dit erfgoed is nog niet uitgespeeld: je ziet
in dit Lab hoe het actief is in de stad. Museum
Rotterdam verzamelt dit Echt Rotterdams Erfgoed
samen met de Rotterdammers. Zij weten wat en wie
belangrijk is in hun omgeving. Met hen ontrafelen we
het DNA van de stad.
De verhalen die Museum Rotterdam verzamelt in de
collectie Echt Rotterdams Erfgoed zijn het startpunt
van het Verhalencafé. De rijkdom aan Rotterdamse
belevenissen groeit steeds groter. Praat, denk of luister
mee tijdens de Verhalencafés en bij andere activiteiten. Kijk op onze website voor actuele data en
informatie.
Help mee en draag ook personen of objecten voor!
Mail naar info@echtrotterdamserfgoed.nl

Crazy Sexy Cool Festival, Echt Rotterdams Erfgoed 0056
Foto: Wijnand Groenen

Ateliergeheimen van Rotterdam
Foto: Lotte Stekelenburg

RODEZAND ZAAL
Elke 3 à 4 maanden wisselt de tentoonstelling
Programma 2020 - 2021
Ateliergeheimen van Rotterdam
Kunstenaars, rekwisieten en levensverhalen
(17de-eeuw tot 20ste-eeuw)
Te zien t/m 19 april 2020
Rotterdam vanuit de wolken
Luchtfoto’s 1950-1990 door Bart Hofmeester
25 april - 30 augustus 2020
750 jaar Rotte | dam
Het ontstaan van de stad
Te zien vanaf september 2020 - maart 2021
Kijk voor meer informatie op www.museumrotterdam.nl

Foto: Collectie Gerard Groeneveld

VERGETEN FILMS
Vaste opstelling
Tussen historische objecten geven pas ontdekte
amateurfilms een bijzondere blik op een stad in
oorlog. Huiselijke taferelen, oorlogsschepen, havenverwoestingen en de bevrijding in Hoogvliet komen
voorbij.

Foto: Desiree Schippers

KIDSTOWN
Ook voor onze kleine bezoekers is er genoeg te
doen en te beleven in het museum. Ze kunnen
fantasiegebouwen maken in de Bouwbak, roetsjen
van de glijbaan, mogen hun droomhuis inrichten in
het poppenhuis of een Rotterdamse skyline van
Lego maken.

Museum Rotterdam
Rodezand 26
3011 AN Rotterdam
010 217 67 50
info@museumrotterdam.nl
www.museumrotterdam.nl

Openingstijden
Di t/m za: 10:00 - 17:00 uur
Zon- en feestdagen: 11:00 - 17:00 uur
Op maandag (alleen op afspraak) geopend voor
scholen
Gesloten: 1 januari, 27 april en 25 december
Bereikbaarheid
Metro en tram 8, 12, 20, 21, 23, 24 en 25,
halte Stadhuis of Beurs
Betaald parkeren in de directe omgeving
Entreeprijzen
Volwassenen: € 9,00 p.p.
t/m 17 jaar: gratis
Studentenkaart, CJP en groepen vanaf 15 personen:
€ 4,50 p.p.
Museumkaart, Rotterdampas, BankGiro Loterij
VIP-KAART en ICOM: gratis
Iedere eerste zaterdag van de maand is het museum
gratis toegankelijk
Met het entreeticket voor onze locatie in het
Timmerhuis kan je op dezelfde dag ook onze
locatie aan de Coolhaven bezoeken
museum.rotterdam
echtrotterdamserfgoed
museumrotterdam
museumrotterdam

