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Radar Architecture and Art 

"Unconventional Art"

Founded in 2008 by acclaimed architect Marco de Piaggi, Radar aims to

provide a platform for unconventional and innovative artists to showcase

their work. The gallery avoids patronizing any particular medium and

welcomes everything from photography and sculpture to video art. Apart

from this, the museum also hosts exhibitions on architecture. Challenging

the traditional notions of art, the award-winning Radar is a unique gallery

in the city's art scenario.

 +31 62 916 3300  www.radar-

amsterdam.com/

 info@radar-

amsterdam.com

 Eerste Rozendwarsstraat 17,

Amsterdam

Museum Van Loon 

"De Gouden Eeuw Herleeft"

Dit museum is gevestigd in een dubbel grachtenpand, daterend uit 1672.

In het midden van de 18de eeuw werd het interieur verfraaid met panelen,

stucwerk, spiegels en haarden. In 1884 kwam het pand in het bezit van de

familie Van Loon. De Van Loons woonden er tot 1945. Na een ingrijpende

renovatie kreeg het huis in 1974 de functie van museum. De collectie

17de- en 18de-eeuwse familieportretten, gecombineerd met een groot

aantal getekende meubelen, porselein en gouden medailles geven de

stijlkamers een unieke sfeer.

 +31 20 624 5255  www.museumvanloon.nl/  info@museumvanloon.nl  Keizersgracht 672,

Amsterdam
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Arcam Architectuurcentrum

Amsterdam 

"Onderwijs over Architectuur"

Arcam moet een deel van uw trip zijn. Bekijk de lezingen en de bespreking

dan bezoek de tentoonstellingen. Voorgaande besprekingen bevatte de

wetenschappelijke stadsplanning en -ontwikkelingen rond het Science

park. De tentoonstellingen bestaan onder andere uit de architectuur van

Marokkaanse Nederlands artiesten en het cultureel erfgoed van de stad.

Het centrum heeft een informatiepunt waar u architectuurtijdschriften,

boeken, krantenknipsels en kaarten kunt lezen.

 +31 20 620 4878  www.arcam.nl/  arcam@arcam.nl  Prins Hendrikkade 600,

Amsterdam
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Stedelijk Museum Amsterdam 

"Museum voor Hedendaagse Kunst"

Aan het Museumplein vindt u een van de bekendste musea van

Nederland. Het Stedelijk Museum heeft een grote collectie moderne kunst

zoals beeldhouwwerken, schilderijen, toegepaste kunst, afbeeldingen en

tekeningen, industriële ontwerpen, posters en nieuwe media. Het grootste

deel van de collectie bestaat uit werken van na 1945. U kunt werken

bewonderen van beroemde artiesten uit heel de wereld, zoals Mondriaan,

Malevich, Picasso, De Kooning en Rietveld. Naast grote terugblikken van

bekende namen krijgt ook jong talent de kans om zich te profileren. Op

verzoek worden rondleidingen in verschillende talen verzorgd.

 +31 20 573 2911  www.stedelijk.nl/en  info@stedelijk.nl  Museumplein 10, Amsterdam
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Museum Het Schip 

"Unique Architecture"

The eye-catching building in Westerpark is perhaps pioneering architect

Michel de Klerk's most famous specimen of the Amsterdam School of

architecture. The building's curved, brick-exposed features make it one of

the most unique in the city. Built in 1919, the sprawling building originally

contained homes for the working class as well as a post office and a

meeting hall. The facility now offers tours highlighting and explaining the

stellar features and design philosophy of the building. Apart from this,

visitors can also witness the old post office and various exhibits relating to

the homes within the building. The original site of the post office is now a

leading architecture school.

 +31 20 686 8595  www.hetschip.nl/  Oostzaanstraat 45, Amsterdam
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