
ONTDEK HET AMSTERDAM VAN REMBRANDT PER
BOOT
Rembrandtvaart met Blue Boat Company en het Rijksmuseum

11 DECEMBER 2014, AMSTERDAM

Vanaf 12 februari t/m 17 mei 2015 krijgen liefhebbers van kunst en cultuur de unieke
mogelijkheid om per rondvaart de plekken waar de allergrootste schilder van Nederland
woonde en werkte te ontdekken. Gelijktijdig presenteert het Rijksmuseum de Late
Rembrandt tentoonstelling, welke voor of na de vaart bezocht kan worden. Een
bijzondere manier om de twee topattracties van Amsterdam te combineren met een blik
in onze rijke kunstgeschiedenis! Kaarten voor de Rembrandtvaart en de tentoonstelling
in het Rijksmuseum zijn te boeken via www.blueboat.nl.

De Rembrandtvaart is een 75 minuten durende rondvaart die je terugbrengt naar de late jaren
van Rembrandt van Rijn (1652-1669). In deze periode maakte hij zijn meest onderscheidende,
vernieuwende en intieme werk. Het Rijksmuseum verzorgt het audiocommentaar dat tijdens
de vaart te horen is via het Personal Audio Systeem of via de Blue Boat app.

Late Rembrandt, de tentoonstelling
Gelijktijdig met de introductie van de Rembrandtvaart is in het Rijksmuseum de speciale Late
Rembrandt tentoonstelling te bezoeken. Met deze tentoonstelling biedt het Rijksmuseum voor
het eerst een groots overzicht van het late werk van Rembrandt. Meer dan 80 schilderijen,
tekeningen en prenten tonen Rembrandt op het hoogtepunt van zijn immense talent. De
Rembrandts zijn afkomstig uit vooraanstaande musea en particuliere collecties wereldwijd.

Prijs en boekingen
Een toegangskaart voor de Rembrandtvaart en een fast-lane ticket voor het Rijksmuseum
(standaardcollectie) bedraagt € 33,50 (t/m 18 jaar € 8,50). Voor een toeslag van € 7,50 is de
Late Rembrandt tentoonstelling te bezoeken (t/m 18 jaar gratis). Tickets zijn vanaf heden te
koop via www.blueboat.nl.

In februari varen de rondvaartboten van Blue Boat Company iedere dag van 10:00u tot 18:00u
elk uur af. In de maanden maart tot en met mei is er elk half uur een afvaart van 10:00u tot
18:00u. De boten vertrekken tegenover het Hard Rock Café vanaf de Stadhouderskade 30 in
Amsterdam.

Over Blue Boat Company

http://www.blueboat.nl/nl/rondvaart_rembrandt.html
http://www.blueboat.nl/nl/guideapp.html
http://www.blueboat.nl/nl/rondvaart_rembrandt.html


Blue Boat Company is de Amsterdamse rondvaart rederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een
vloot van luxe partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, picknicks
op een sloep, huwelijken en zelfs uitvaarten. Naast het diverse aanbod loopt Blue Boat
Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

- EINDE AGENDATIP -

Persuitnodiging: speciale premièrevaart
Persrelaties die de eerste Rembrandtvaart in combinatie met een bezoek aan het
Rijksmuseum willen maken kunnen zich aanmelden voor de premièrevaart welke begin
februari plaats zal vinden (exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt). Stuur
voor meer informatie uiterlijk 26 januari een e-mail naar post@merktroubadour.nl of neem
telefonisch contact op met Oscar den Ouden via 06-58886009.

Meer informatie en beeldmateriaal
Voor meer informatie, beeldmateriaal of prijsvragen neem contact met Oscar den Ouden (06-
58886009) of met Rianne de Vries (06-52793791). Ook te bereiken via het e-mailadres
post@merktroubadour.nl.

Blue Boat app
http://www.blueboat.nl/nl/guideapp.html

Tickets en info Rembrandtvaart
http://www.blueboat.nl/nl/rondvaart_rembrandt.html

De tentoonstelling Late Rembrandt
https://www.rijksmuseum.nl/nl/late-rembrandt
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OVER BLUE BOAT COMPANY

Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt Blue
Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het meest diverse
aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour

Blue Boat Companypressroom

Blue Boat Company
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