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Het geheel vernieuwde grand café De Tropen,
ontworpen door Piet Boon, is een nieuwe
levendige hotspot in het hart van Amsterdam,
7 dagen per week geopend. Gedurende de
zomermaanden kunnen bezoekers genieten
van het zonnige terras aan het Oosterpark.
Het Tropenmuseum wordt hiermee ook aan
de parkzijde toegankelijk.

Ook het Oosterpark krijgt in het komende
jaar een nieuwe inrichting. Het park wordt
doorgetrokken tot aan de voorzijde van het
Tropenmuseum. De bakstenen zitkuil bij
de museumentree maakt plaats voor een
parkachtige inrichting met gras en bomen. Het
monumentale Tropenmuseum krijgt hiermee
weer de royale entree die het verdient.

De museumshop heeft ook een totaal
vernieuwde look & feel. De winkel, die
zich in de centrale Lichthal bevindt, heeft
een veelvuldig wisselend assortiment:
een aantrekkelijke mix van design, kleine
cadeautjes, recent verschenen boeken en
authentiek vervaardigde producten. Absoluut
de leukste museumshop van Nederland!
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OPEN DE
TOEKOMST IN
HET VERNIEUWDE TROPENMUSEUM
OPENT ZIJN DEUREN

HET NIEUWE
TROPENMUSEUM
In oktober 2015 opent het vernieuwde
Tropenmuseum zijn deuren. Na een
zomer in de steigers presenteert het
museum twee nieuwe tentoonstellingen,
de modernisering van alle publieksfaciliteiten en een nieuw museumcafé.
Wie nu het Tropenmuseum bezoekt,
kan genieten van de in ere herstelde
indrukwekkende architectuur van
de centrale Lichthal. Directeur Stijn
Schoonderwoerd: “We vonden het
belangrijk om het gebouw letterlijk
‘opener’ te maken. Met beperkte middelen
hebben we deze zomer het Tropenmuseum
ingrijpend verbeterd.”
De imposante Lichthal was eerder door
tijdelijke tentoonstellingen grotendeels
aan het oog onttrokken. Deze hal is nu vrij
gelaten en een nieuw lichtplan maakt de
vele details zichtbaar. Iedereen kan nu
weer genieten van de schoonheid van dit
monumentale gebouw.” De gevel van het
museum en de vaste museale inrichting
zullen binnenkort worden aangepakt.
*Deze eerste fase van de verbouwingen is mede
mogelijk gemaakt door ﬁnanciële bijdragen van de
Bankgiro Loterij, de Gemeente Amsterdam en Shell.

“TROPENMUSEUM
HERBOREN”
Telegraaf, 19 oktober 2015

“TROPENMUSEUM BAADT IN
LICHT NA HERINRICHTING”
NRC Handelsblad, 16 oktober 2015
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OMRINGEN ZIJN WEER OPEN

“IK VIND HET LOVENSWAARDIG DAT
HET TROPENMUSEUM LAAT ZIEN
DAT ONZE CULTUUR EN GEWOONTEN
KUNNEN VERSCHILLEN, MAAR DAT
ONS MENSZIJN ONS BINDT.”
Jet Bussemaker, openingsspeech Tropenmuseum, 16 oktober 2015
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