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Amsterdam Museum viert 740ste verjaardag van Amsterdam
Feestelijke activiteiten voor families op zondag 25 oktober

Op zondag 25 oktober organiseert het Amsterdam Museum een verjaardagsfeest voor
de stad Amsterdam. Die dag is het – op twee dagen na – 740 jaar geleden dat de stad
voor het eerst wordt genoemd in een officieel document. Om dat moment te markeren
organiseert het Amsterdam Museum jaarlijks een feestelijke dag vol activiteiten voor
jong en oud. Van 13.00 uur tot 16.30 uur kunnen bezoekers onder meer hun eigen stad
maken, Oud Hollandse spelletjes spelen en op de foto in de Kiekjeskast. Voor
stadspashouders zijn alle activiteiten gratis, andere bezoekers betalen 5 euro.
Amsterdammertje van het jaar
De verjaardag van de stad is gelijk ook de kick-off van de verkiezing Amsterdammertje van het
jaar. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan een kind dat zich belangeloos inzet voor zijn medeAmsterdammers. Vanaf 25 oktober kunnen kinderen elkaar nomineren als Amsterdammertje van het
jaar. In januari wordt de winnaar bekend gemaakt in de Stadsschouwburg. Het portret van de winnaar
komt een jaar lang te hangen in het Amsterdam Museum.
Programma:
13.00 – 13.30 uur // Inloop
13.30 – 14.00 uur // Taart & muziek
13.00 – 16.30 uur // Op de foto in de Kiekjeskast
14.00 – 16.00 uur // Amsterdamse Helden
14.00 – 16.00 uur // Pakhuis van de wereld
14.00 – 16.00 uur // Bouw en versier je stad
14.00 – 16.00 uur // Gouden Eeuw, de eeuw van Jurriaan Pool
14.00 – 16.00 uur // Ibo, de zingende gids
14.00 – 16.00 uur // Speel Oud Hollandse Spelletjes
14.00 – 16.00 uur // Bezoek Het Kleine Weeshuis
14.00 – 16.00 uur // Doe de Amsterdam DNA familietour
14.00 – 16.00 uur // Bezoek Graffiti - New York meets the Dam
16.00 – 16.30 uur // Slotact de Groepsfoto
Kijk voor meer informatie over de afzonderlijke programmaonderdelen op:
https://www.amsterdammuseum.nl/verjaardag-van-amsterdam
Praktische informatie
Leeftijd: van 4 t/m 12 jaar, samen met (groot)ouders
Aanmelden: voor 21 oktober via rsvp@amsterdammuseum.nl onder vermelding van ‘verjaardag’.
Svp het aantal kinderen en (groot)ouders vermelden.
Prijs: € 5,00 per kind, inclusief deelname van één ouder/begeleider. De activiteiten zijn voor de
deelnemers gratis. Voor gezinnen met een stadspas zijn entree museum + activiteiten gratis. Extra
begeleiders betalen entree voor het museum. Met Museumkaart is de entree gratis.
ste

Opmaat naar de 750 verjaardag
In 2025 bestaat de hoofdstad 750 jaar. In aanloop daar naartoe organiseren het Amsterdam Museum,
de Gemeente Amsterdam, Amsterdam Marketing en de Openbare Bibliotheek Amsterdam de
komende jaren diverse activiteiten rondom de verjaardag van de hoofdstad. Schrijver Jan Paul
Schutte is dit jaar gevraagd om een verhaal te schrijven over de geboorte van Amsterdam. Dit verhaal

wordt op 27 oktober op alle Amsterdamse basisscholen voorgelezen en gepubliceerd in Het Parool.
Ook is het de bedoeling dat alle carillons in de stad die dag om 12.00 uur zullen spelen.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het
DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en
gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het
verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de
Bankgiro Loterij en Allen & Overy.
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