
Themajaar Delft & de Gouden Eeuw
DELFT - Samen met acht andere Nederlandse steden sluit Delft in 2019 aan bij het landelijke

themajaar ‘de Gouden Eeuw’. Dit is een initiatief van het Nationaal Bureau voor Toerisme &

Congressen (NBTC). 

 

Als Gouden Eeuw-stad heeft Delft meer dan genoeg ‘goud’ in handen. Denk aan het ontstaan

van het Delfts Blauw en grote Delftse helden als Antoni van Leeuwenhoek, Johannes Vermeer

en natuurlijk Pieter de Hooch. De unieke tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft over deze

Hollandse Meester geeft het themajaar een extra gouden glans en is hoogtepunt van het jaar. 

 

Met een tijdelijke ‘gouden’ rand- en topprogrammering en een sterke campagne verleiden we

gezamenlijk het grote publiek om een bezoek te brengen aan Delft en kennis te maken met het

Goud van de stad. Delft kleurt in 2019 Goud!



Programma
Het themajaar is opgedeeld in drie periodes die de basis van het programma vormen. Dit

programma wordt uitgebreid met initiatieven uit de stad.

https://delft.pr.co/images/280204
https://delft.pr.co/images/280173
https://delft.pr.co/images/280205


Doe in 2019 mee met Delft & de Gouden Eeuw
Heb je een idee, plan, aanbod of product dat aansluit bij de kaders van het themajaar? Dan

horen wij graag van je! Lees de oproep in de bijlagen en laat je inspireren door het historisch en

inspirerend kader. 

Organisatie
De organisatie van het themajaar is in handen van Delft Marketing. 

Doe als ondernemer mee met het themajaar

Doe als culturele en creatieve maker mee met het themajaar

Laat je inspireren door Delft & De Gouden Eeuw

Ontdek het historisch kader van Delft & de Gouden Eeuw

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/67874/documents/35703-Historisch%20Kader%20Delft%20%26%20de%20Gouden%20Eeuw-77f586.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/67874/documents/35702-Inspirerend%20Kader%20Delft%20%26%20Gouden%20Eeuw-f3571b.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/67874/documents/35697-Oproep%20Cultuursector%20Delft%20%26%20de%20Gouden%20Eeuw-ee80e0.pdf
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/67874/documents/35698-Oproep%20ondernemers%20Delft%20%26%20de%20Gouden%20Eeuw-bc6422.pdf


Evelien van der Kruit
evanderkruit@delft.com
Zakelijk leider en Projectmanager

Marjan den Boer
m.denboer@delft.com
Communicatie adviseur

Nathalie van der Hak
nvdhak@delftspeil.nl
Creatief leider

Frances van der Heijst
frances@misslink.nl
marketing & promotie

Heidi Vandamme
hvandamme@delft.nl
Promotie tentoonstelling Pieter de Hooch

Joyce Ruijgrok
j.ruijgrok@royaldelft.com
Promotie tentoonstelling Glorious Delft Blue
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