
Uitnodiging Rembrandtvaart
Ontdek het Amsterdam van Rembrandt van Rijn

30 JANUARI 2015

SAMENVATTING

Het Rijksmuseum heeft in samenwerking met rederij Blue Boat Company de Rembrandtvaart
ontworpen.

Na een intensieve samenwerking tussen rederij Blue Boat Company en het Rijksmuseum is
het internationaal geroemde project 'Late Rembrandt' officieel gestart. De samenwerking
bestaat uit een tentoonstelling in het Rijksmuseum en een speciale Rembrandtvaart.

Graag nodigt rederij Blue Boat Company u uit voor de gehele Rembrandt experience op
zondag 1 maart aanstaande. 

Over de Rembrandtvaart
De Rembrandtvaart is een 75 minuten durende rondvaart die u 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. Zo komt u meer te weten over de locaties waar de kunstenaar zijn werken
maakte, maar ook waar hij gewoond heeft, waar hij trouwde en waar Rembrandt van Rijn ligt
begraven. 

Over de Late Rembrandt-tentoonstelling
Na afloop van de Rembrandtvaart is er de gelegenheid om de Late Rembrandt-tentoonstelling
in het Rijksmuseum te bezichtigen. 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.

Details Rembrandt experience
Datum: zondag 1 maart 2015
Locatie: Stadhouderskade 30 te Amsterdam
Vertrek: 10:30u
Duur rondvaart: 75 minuten
Duur tentoonstelling: naar eigen invulling
Introducé toegestaan: ja, u mag een introducé 



Aanmelden
Indien u geïnteresseerd bent in de achtergrond van Rembrandt van Rijn, dan biedt zondag 1
maart uitkomst. U kunt uzelf en introducé aanmelden door uiterlijk woensdag 25 februari een
e-mail te sturen naar post@merktroubadour.nl. Vermeld daarbij s.v.p. ook de naam van uw
introducé. 

Wij zien uit naar uw komst en heten u dan ook alvast van harte welkom. 

Hartelijke groet, 

Oscar den Ouden namens rederij Blue Boat Company
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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
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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
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