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Beeld en Geluid museum opent tijdelijk deuren
voor publiek
Gebouw blijft toegankelijk voor verschillende activiteiten

Vanaf 2 september opent het museum van Beeld en Geluid tijdelijk zijn deuren voor bezoekers.
Tot en met 25 oktober 2020 kan publiek een laatste bezoek brengen aan het huidige museum,
voordat wordt gestart met een grootse verbouwing. Het nieuwe mediamuseum opent medio
2022 zijn deuren. Het gebouw van Beeld en Geluid blijft toegankelijk als archief,
evenementenlocatie en voor arrangementen en onderwijsactiviteiten.
‘De belangrijkste overweging om in september en oktober een laatste keer open te gaan is dat
het museum de kern is waar ons publiek, maar ook vele collega’s, partners, vrijwilligers en
leveranciers hun bed voor uitkomen. Twaalf jaar Experience laat je niet als een nachtkaars
uitgaan,’ aldus Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid.

Van 2 september tot en met 25 oktober 2020 gelden aangepaste openingstijden en moeten
kaarten gereserveerd worden. Tickets zijn vanaf medio juli te reserveren. Kijk voor meer
informatie op www.beeldengeluid.nl.
Nieuw museum Beeld en Geluid
Beeld en Geluid bouwt aan een actueel en uniek mediamuseum waarin de bezoeker op een
onvergetelijke manier gaat beleven hoe media toen, nu en straks werken. Het wordt het eerste
museum ter wereld dat zich continu aanpast aan handelingen van de bezoeker aan de hand van
slimme technologie en big data. Op deze manier draagt Beeld en Geluid bij aan een
mediawijzere samenleving.

OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke
ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. We zijn een van
de grootste archieven ter wereld en we bewaren diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s,
video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de
autoriteiten die objectief het Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen belicht
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten we zien welke impact media hebben op ieders leven. Dat doen we
met een groot aantal partners, zoals creatieve mediamakers, knappe deskundigen, betrokken bedrijven en
relevante influencers. Op die manier dragen we samen bij aan een mediawijzere wereld.
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