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Twee tentoonstellingen speciaal voor jonge 
ontdekkers in Museum Het Rembrandthuis 
 

Ontdek, leer en speel met Rembrandt. De tentoonstellingen Hallo Rembrandt! 
en Hoed op voor Rembrandt zijn van 17 september 2021 t/m 2 januari 2022 te 
zien in Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam.  
 

 
Foto Hallo Rembrandt! door Frank van der Burg 

 
Hallo Rembrandt! is een actieve tentoonstelling voor volwassen met kinderen van ongeveer 
3 tot 12 jaar. Wat maakt Rembrandts kunst zo bijzonder? Waar werd verf van gemaakt in de 
zeventiende eeuw? Leer Rembrandts meesterwerken kennen door samen te kijken en te 
doen. De jongste ontdekkers van 3 tot 6 jaar kunnen onder andere met de figuren van De 
Nachtwacht spelen, zich als Rembrandt verkleden en verschillende kleuren met behulp van 
een projector mengen. Kinderen van 7 tot 12 jaar gaan aan de slag met Rembrandts 
belichting, bekijken uit hoeveel lagen een schilderij werd opgebouwd of duiken in een 
pigmentenkast met alle pigmenten die Rembrandt gebruikte om zijn verf mee te maken. 
Met interactieve elementen als digitale schermen en een photobooth met Rembrandteske 
belichting ontdek je hoe Rembrandt werkte. Waar kun je dit beter beleven dan bij 
Rembrandt thuis? Een bezoek voelt al vanaf het begin als een avontuur. 
 
 



  

   
 
(v.l.n.r.) Mynne (2008), Xenia (2013) en Nazareth (2019) door Marije van der Hoeven uit de serie Hoed op voor Rembrandt!  

 
In Hoed op voor Rembrandt zijn hedendaagse fotoportretten van kinderen te zien in 
combinatie met Rembrandts etsen. In deze kunstwerken komen de mooiste, gekste en 
meest extravagante hoofddeksels voorbij. De fotoserie kwam tot stand in het meerjarige 
kunstproject Hoed op voor Rembrandt van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School. 
Kinderen van basisscholen in Amsterdam ontwierpen zelf een hoed en zijn, in de geest van 
Rembrandt, door fotograaf Marije van der Hoeven geportretteerd. De resultaten zijn vrolijk, 
ontroerend en verrassend. De kinderen zijn trots en denken na over wie zij vroeger zouden 
zijn geweest. 
 
Hallo Rembrandt! is geïnitieerd en samengesteld door het Mauritshuis, Den Haag en was 
daar te zien in de zomer van 2019. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de 
Vereniging van Vrienden van Museum Het Rembrandthuis, Fonds 1818, Fonds 21, Stichting 
de Johan Maurits Compagnie, Stichting S. Robert en Denise Zeilstra Foundation. Hoed op 
voor Rembrandt! is mede mogelijk gemaakt door Stichting de Rode Loper op School, 
Amsterdam Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie. Beide tentoonstellingen 
waren oorspronkelijk gepland voor de periode 20 januari – 11 april 2021, maar konden door 
de lockdown niet aan het publiek getoond worden.  
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Maciesza via 
n.maciesza@rembrandthuis.nl  
 
Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam  
Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10:00-18:00 uur | www.rembrandthuis.nl 


