
 

Museum Rotterdam in de running  
voor de Museumprijs 2019! 

 
Persbericht, 8 april 2019 – Voor het tweede jaar op rij is een Rotterdams museum 
genomineerd voor de prestigieuze BankGiro Loterij Museumprijs. Het 
stadsmuseum van Rotterdam voelt zich buitengewoon vereerd om genomineerd 
te zijn voor de Museumprijs in de categorie: Het meest publieksvriendelijke 
museum. Het museum heeft zich tot doel gesteld een plek te zijn waar iedereen 
zich welkom voelt. Dat dit wordt opgemerkt en beloond met een nominatie is 
fantastisch. Tezamen met twee andere musea strijdt Museum Rotterdam de 
komende weken om de prestigieuze prijs.  
 
"Als stadsmuseum willen wij zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met het 
verhaal van 'onze' stad en haar bewoners. Om dit te realiseren zetten wij ons actief in 
om cultuur blijvend toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zo zijn we o.a. een 
keer per maand gratis te bezoeken en organiseren we verhalencafé ‘s waar 
Rotterdammers hun verhaal kunnen delen. We zijn heel trots op ons museum. Het is 
laagdrempelig, niet elitair en van alles wat; net als de stad zelf!", aldus Paul van de Laar, 
directeur Museum Rotterdam 
 
Ieder jaar stelt een jury de categorie van de Museumprijs vast. Het museum dat 
uitblinkt in de categorie van dat jaar krijgt een bedrag van €100.000,- én mag zich een 
jaar lang 'Museum van het jaar' noemen! De prijs is een initiatief van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de 
Museumvereniging.  
 
"Museum Rotterdam brengt onderwerpen die vaak als stoffige geschiedenis worden 
gezien met warm enthousiasme voor het voetlicht. De selectie van getoonde objecten is 
tot stand gekomen met de inwoners van Rotterdam. De collectie wordt met zorg 
gepresenteerd en zet de bezoeker aan het denken. Interactieve elementen zijn niet apart 
ondergebracht maar geïntegreerd in de opstelling. Zowel de routing als de presentatie 
van de collectie is goed zichtbaar, bereikbaar, fris en voorbeeld stellend.",  aldus de 
vakjury van het Prins Bernard Cultuurfonds. 
 
Indien Museum Rotterdam de meeste publieksstemmen behaalt, dan wordt het 
geldbedrag ingezet om een Stadmakers-lab te creëren; een plek waar (voornamelijk) 
kinderen hun ideeën over de stad kunnen ontwikkelen, delen en presenteren. De 
winnaar wordt op 17 mei bekend gemaakt. 
 

Bouw samen met ons mee aan een mooier Rotterdam! 
Breng je stem uit via: 
www.museumprijs.nl 

 
--- 

 
 

http://www.museumprijs.nl/


 

Noot voor de redactie 
Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 
 

 
--- 

 
Over Museum Rotterdam 

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische 
collectiestukken en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de stad 
en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige metropool. Een 
unieke combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, in het museum en in 

de stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse museum ter wereld. 
 

Over de Museumprijs 
De BankGiro Loterij Museumprijs is de opvolger van de eerdere Museumprijs van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, die daarvoor sinds 1990 om het jaar uitgereikt 
werd. De BankGiro Loterij Museumprijs is al jaren een van de grootste culturele 

publieksprijzen in Nederland. In 2017 stemde een recordaantal van ruim 80,9 
duizend mensen op hun favoriete museum. In de 2019 categorie 'Het meest 

publieksvriendelijke museum' zijn drie musea genomineerd: Museum Rotterdam, 
het Van Abbemuseum te Eindhoven en het Stedelijk Museum Schiedam. 
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