
“Bruikleen XL” tussen Teylers Museum en Beeld en Geluid
Beeld en Geluid leent kennis uit

Voor de tentoonstelling Overal muziek leende Teylers Museum begin dit jaar zo’n 50
objecten uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Teylers en
Beeld en Geluid gaan nu een stap verder door naast deze reguliere bruikleen van
objecten ook de aanwezige kennis uit te lenen. Deskundigen van Beeld en Geluid reizen
in de herfstvakantie achter de uitgeleende objecten aan naar Haarlem. Zij geven daar
presentaties en rondleidingen over de objecten die daar staan opgesteld.

Tijdens de rondleiding vertellen vrijwilligers meer over de achtergronden van o.a. de Berliner
Gramophone en de Idzerda zender, waarmee op 6 november 1919 de allereerste radio-
uitzending in Nederland is gemaakt. Ook geven zij vinylpresentaties waarin ze uitleggen hoe
vanuit de ontdekking van de geluidsgolf de lp is ontstaan.

Tijden en Prijzen

http://pers.beeldengeluid.nl/images/182416


OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het audiovisuele archief van Nederland en tevens het grootste in
zijn soort in Europa. In het instituut ligt meer dan een miljoen uur radio, televisie en film opgeslagen. Een groot deel
daarvan is de afgelopen jaren gedigitaliseerd. Het instituut heeft als doel om het archief open te stellen voor deze
en komende generaties. Zo presenteert Beeld en Geluid zijn collectie op een bijzondere manier in de Beeld en
Geluid experience.

De rondleidingen en een demonstratie over tinfolie worden dagelijks gegeven van zaterdag 17
t/m zondag 25 oktober. De vinylpresentatie wordt gegeven op zaterdag 17 oktober, zaterdag
24 oktober en zondag 25 oktober. Deze zijn gratis voor de bezoekers van het museum.

Vinylpresentatie:

Zaterdag 17 oktober

Zaterdag 24 oktober

Zondag 25 oktober

Rondleidingen en Tinfolie-demonstraties:

Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober.
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