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Beeld en Geluid ontvangt 489.560 euro dankzij
deelnemers BankGiro Loterij

Amsterdam, 13 februari 2019. Op dinsdag 12 februari ontving Beeld en Geluid een gulle bijdrage

van maar liefst 489.560 euro voor de ontwikkeling van het museum, interactieve presentaties

en culturele programmering. Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij kreeg

directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer de cheque overhandigd uit handen van ambassadeur

Albert Verlinde.

 

Ontwikkeling Beeld en Geluid

Deze bijdrage helpt Beeld en Geluid in de ontwikkeling van het museum, presentaties en

programmering. Zo opende Beeld en Geluid onlangs de nieuwe tentoonstelling Serieus

grappig met daaromheen een uitgebreide culturele programmering voor jong en oud en wordt

in november 2019 groots gevierd dat radio 100 jaar bestaat. 
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek
voor zowel particulieren als professionals. Het instituut duidt actuele ontwikkelingen rondom mens, media en
maatschappij vanuit mediahistorisch perspectief. Dat doet het vanuit zijn collectie, als mediamuseum, als
kennisinstituut en als onderwijspartner. Beeld en Geluid laat zien hoe media zich hebben ontwikkeld in de
(recente) geschiedenis, volgt actuele ontwikkelingen en reageert op nieuwe mediafenomenen. Zo levert het
instituut een relevante bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving.

‘’We zijn de deelnemers van de BankGiro Loterij ontzettend dankbaar voor deze prachtige

bijdrage. Voor heel Nederland maken we er presentaties mee over media. Ik nodig iedereen en

zéker alle VIP-kaarthouders uit om zich bij Beeld en Geluid te laten betoveren, verbazen en

verwonderen door ons rijke mediageheugen", aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur

Beeld en Geluid.

Goed Geld Gala

De schenking aan Beeld en Geluid werd bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala,

dat op 12 februari plaatsvond in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de

deelnemers van de BankGiro Loterij wordt er dit jaar opnieuw een miljoenenbedrag geschonken

aan cultuur in Nederland. De helft van de opbrengst van ieder lot gaat naar musea en andere

Nederlandse culturele organisaties, waaronder Beeld en Geluid. Met deze steun blijft cultuur en

cultureel erfgoed behouden en toegankelijk voor een breed publiek.
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