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Persbericht 
 
45 musea openden op 5 november van 19.00 – 02.00 uur hun deuren en hebben door middel 
van onder andere een theater-, film- of muziekprogramma jongeren massaal naar de musea 
getrokken. De museumnacht was dit jaar uitverkocht met 26.000 bezoekers. De n8, 
organisatie van museumnacht Amsterdam, richt zich op jongeren van 18-35 jaar.  Om de 
programmering onder de musea te stimuleren, reikt de jongerenjury van de n8 sinds 2010 
een programmaprijs uit.  
 
De jury bestond dit jaar uit 22 jongeren van 18-30 jaar. Van studenten tot muzikanten, van 
schrijvers tot jonge curators. Zij keken kritisch naar een inhoudelijke link met de collectie, 
vernieuwende programmering en de algehele ervaring. Het geldbedrag van €1000,- reikt de n8 uit 
aan de winnaar ter stimulatie en innovatie op het gebied van jongerenprogrammering en 
activiteiten.  
 
Castrum Peregrini 
De winnaar van de programmaprijs is Castrum Peregrini. Deze locatie was erin geslaagd een zeer 
inhoudelijke link met de collectie te maken en toch op een licht verteerbare manier het 
onderduikverhaal te vertellen. De jury vond dat ze na het bezoek aan dit museum een ervaring 
rijker was.  
 
Tropenmuseum 
De tweede prijswinnaar, Het Tropenmuseum, ging erg positief om met het thema van de 
tentoonstelling ‘De Dood Leeft’. De programma onderdelen, waaronder lezingen en rondleidingen, 
werden volgens de juryleden gepassioneerd gegeven en sloten feilloos aan op de collectie van het 
museum.  
 
UvA Bijzondere Collecties 
UvA Bijzondere Collecties wist volgens de juryleden een goede afweging tussen luchtige en 
verdiepende programma onderdelen te bieden, zonder de collectie en de tentoonstelling uit het 
oog te verliezen. Het programma was goed gevuld door de museumnacht heen, vandaar de derde 
prijs voor UvA Bijzondere Collecties. 
 
NEMO Science Center 
Tijdens de prijsuitreiking is tevens de winnaar voor een gratis programma advies verloot aan 
NEMO Science Center. Het advies wordt gegeven door n8pro, een jong netwerk voor cultureel 
advies. 
 
De eerstvolgende museumnacht is op zaterdag 3 november 2012. 
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