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ONZE HUISREGELS

1.

Rugzakken, grote tassen en paraplu’s mogen
mee naar binnen, net als fietsen, auto’s en
vrachtwagens.

2.

Alle kunstwerken mogen worden aangeraakt,
mits respectvol.

3.

In het museum mag u alles fotograferen en het
gebruik van flits, statief en selfiestick juichen wij
toe.

4.

U mag eten en drinken meenemen naar de
museumzalen en het daar consumeren.

5.

Honden, kinderen en andere huisdieren worden
toegelaten in het museum, zolang deze ook weer
worden meegenomen aan het eind van uw
bezoek.

6.

Mag ik voetballen in het museum? Ja, dat mag 


Museumnacht
Apeldoorn heeft geen museumnacht. Reden te meer om dit te initiëren. De museumnacht
houden we jaarlijks vanaf 2016. Echter is het in 2021 vanwege COVID-19 niet mogelijk er
een te organiseren. Om die reden zijn we livestreams via Instagram gaan doen.

Met de auto zijn onze museumgidsen Bas en Mark 1,5 uur lang, met de livestream aan
door de stad gaan rijden om kunst te spotten en het een en ander te vertellen over de
context.

Resultaten: zichtbaarheid op lokale en eigen kanalen. Tijdens de livestream gemiddeld 30
kijkers. Voor iedereen met een smartphone gratis toegankelijk.

Livestream met gast
In de museumnacht livestream hebben we een laagdrempelige manier gevonden om
mensen mee te nemen langs kunstwerken. Dit hebben we door vertaald naar twee
livestreams met de kunstenaars Jasper van der Graaf en Marije Vermeulen.

Met Jasper zijn we opzoek gegaan naar onbedoelde kunst in de openbare ruimte aan de
rafelranden van de Apeldoornse binnenstad. Marije heeft de kijkers mee genomen langs
haar inspiratiebronnen in de openbare ruimte.
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Educatief aanbod: KOR in je wijk!
Van Gigant hebben we voor Cultuur Wijzer Apeldoorn de opdracht gekregen voor de
ontwikkeling van een kunstroute langs kunst in de openbare ruimte in zes wijken in
Apeldoorn. De routes zijn bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van het Primair Onderwijs en zijn
opgenomen in het programma ‘Museumbezoek’ van Cultuurwijzer, Gigant. Dit programma
wordt ontwikkeld samen met de culturele partners en naar aanleiding van de ophoging van
de prestatiebox door het Rijk met € 3,- per leerling te besteden aan museumbezoek.  

Wijken waar een route voor ontwikkeld is: 

•
Osseveld/Woudhuis

•
Zuidbroek/Zevenhuizen

•
Centrum/Kerschoten

•
Orden/Ugchelen


•
Zuid

•
De Maten

Elke route is afhankelijk van de kunstwerken in de wijk, waarbij gelet is op: 

• De professionaliteit en kwaliteit van de kunstwerken

• de plek van de scholen ten opzichte van de kunstwerken 

• de veiligheid voor de kinderen om de route te fietsen of te lopen

De route is verwerkt in een lesbrief. De lesbrief is zo ontwikkeld dat deze zelfstandig te
gebruiken is door de school, naast de optie om een gids van museum voor KOR in te
zetten. 


Nieuwe app: KUNSTKOMPAS 

Dit jaar hebben we subsidies aangevraagd en deels ontvangen voor de ontwikkeling van
een app. Met de app worden mensen aan de hand van hun eigen input door de stad heen
geleid.

Ze gaan op ontdekkingstocht langs kunstwerken. De app biedt audio in de vorm van
interviews met kunstenaars, omwonenden en andere betrokkenen. Deze app wordt
ontwikkeld samen met communicatiebureau SSSSSSST uit Arnhem.

De inhoud van de app is in grote lijnen geproduceerd en de techniek staat in de stijgers.
Oplevering zal plaats vinden in 2022.

