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NIEUW IN AMSTERDAM
Hoe was het leven in Amsterdam in de zeventiende eeuw? Wat hebben de ontwikkelingen 
in die tijd voor gevolgen voor de kunst? En wie was eigenlijk Rembrandt van Rijn, een van de 
grootste schilders aller tijden?

De antwoorden op deze vragen kun je nu er-
varen met een excursie naar de Rembrandt  
Experience. In deze reconstructie van zijn 
atelier ontdekken bezoekers de wereld van 
de beroemde kunstschilder aan de hand van 
videoprojecties, bewegende decors en an-
dere speciale effecten als wind en geur.

In samenwerking met Uitgeverij LAMBO is 
een educatieve excursie voor klas 1 en  
klas 2 voor alle niveaus ontwikkeld. 

Aan de hand van verhalen over de artiest  
Rembrandt leren leerlingen over geschie-
denis, kunst en architectuur van het zeven-
tiende-eeuwse Holland. Het bijbehoren-
de lespakket zorgt dat de leerlingen goed 
voorbereid aan de excursie beginnen, de 
nieuwe kennis verwerken en in de praktijk  
toepassen.
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PROGRAMMA
De excursie bestaat uit een bezoek aan de  
Rembrandt Experience en kan worden uit-
gebreid met een rondleiding door een gids 
over de Amsterdamse grachten. De excursie 
is beschikbaar voor groepen van maximaal 
60 leerlingen. De groep wordt gesplitst in 
kleinere groepen die elkaar afwisselen. Bij de 
wandeling leren zij over architectuur, kunst 
en cultuur. Door vragen en opdrachten zijn 
zij zelf actief onderdeel van de rondleiding. 
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Bij een excursie naar de Rembrandt  
Experience is altijd een lespakket van  
Uitgeverij LAMBO inbegrepen. Het pakket 
bestaat uit drie delen:

• Voorbereidende les (voorbereiding op de       
excursie, in de klas);
• Verwerkingsvragen (verwerking van de 
informatie van de Rembrandt Experience, in 
Amsterdam);
• Afsluitende opdracht (na afloop van de ex-
cursie, in de klas).

Elk deel heeft een component voor leer- 
lingen en een component voor de docent. 
Het lespakket wordt digitaal verstuurd. De 
verwerkingsvragen worden geprint op de  
locatie aangeboden en kunnen daar ingevuld 
worden door de leerlingen. 

Het lespakket sluit aan op de methode  
Basis Beeldende Begrippen. De volgende  
onderwerpen komen aan bod:

• Portretten; 
• Schildertechnieken;
• Perspectief tekenen;
• Nederlandse kunst in de zeventiende eeuw.

LESPAKKET

https://www.lambo.nl/boek/basis-beeldende-begrippen
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Capacitieit Minimaal 20, maximaal 60 leerlingen

Duur programma Tussen 45 min en 2 uur (afhankelijk van het programma en 
het aantal leerlingen)

Tijdslot Bij voorkeur tussen 9 uur en 11 uur s’ochtends

Lespakket (digitaal) Inbegrepen

Excursie naar
‘Rembrandts Amsterdam’

- Bezoek aan de experience
- Digitaal lespakket aansluitend bij Basis Beeldende  
   Begrippen
- Verwerkingsvragen na de Rembrandt Experience
- Optioneel: Interactieve wandeling over de grachten 

Prijs Exclusief wandeling: 
€ 10 per leerling excl. 9% btw* (ongeacht aantal leerlingen)
Inclusief wandeling:
Bij 20 tot 30 leerlingen: € 20 per leerling excl. 9% btw *
Bij 30 tot 50 leerlingen: € 16 per leerling excl. 9% btw *
Bij 50 tot 60 leerlingen: € 14 per leerling excl. 9% btw *
* Begeleiders zijn gratis
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Liever een uitje van een volledige school- 
dag? De excursie naar Rembrandts  
Amsterdam is uitstekend te combineren 
met een bezoek aan het Rijksmuseum, dat 
zich op maar een paar minuten loopafstand  
bevindt. Meer informatie over het de school-
reisjes van het Rijksmuseum kunt u vinden 
op: www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs

OVERZICHT & PRIJS
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   IN TE VULLEN DOOR SCHOOL

NAAM SCHOOL:

ADRES:

CONTACTPERSOON:

TELEFOONNUMMER:

E-MAILADRES CONTACTPERSOON:

GEWENSTE DATUM & TIJD:

AANTAL LEERLINGEN:

AANTAL BEGELEIDERS:

FACTURATIEGEGEVENS SCHOOL:

Facturatie: 30 dagen voor aanvang excursie
Annuleren: tot 14 dagen van tevoren kosteloos. Indien u later annuleert, zijn de 
annuleringskosten 100% van de totaalprijs. Verzetten naar een andere datum is kosteloos.
Rembrandts Amsterdam is ook aangesloten bij de CJP Cultuurkaart.
Voor betaling via CJP Cultuurkaart wordt een opslag van 5% gerekend.

Aanmelden voor excursie:
Mail dit formulier naar excursie@rembrandtsamsterdam.com

Voor meer informatie over de attractie, bezoek de website: www.rembrandtsamsterdam.com
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RESERVEREN
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Rembrandts Amsterdam 
is a concept by 
      © Citysaurus Amsterdam
 www.citysaurus.nl / contact@citysaurus.nl
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