Utrecht, 15 september 2016

Centraal Museum Utrecht verbreekt opnieuw record!
In de eerste acht maanden van 2016 heeft het Centraal Museum
al meer bezoekers ontvangen dan in het recordjaar 2015. Eind
augustus is het museum al bijna 205.000 keer bezocht. Het
museum stevent hiermee af op alweer een nieuw record. Het
nijntje museum en tentoonstellingen als Haar en De trots van
de stad. De Utrechtse Domtoren in het Centraal Museum
trokken de aandacht van pers en publiek. Daarnaast is de
herinrichting van het museum in het voorjaar van 2016
afgerond en valt de nieuwe collectiepresentatie De Wereld
van Utrecht goed in de smaak. Het Rietveld Schröderhuis,
deel van de museumcollectie en Unesco Werelderfgoed, trekt
steeds meer bezoekers uit het buitenland.
Mijlpaal
Het Centraal Museum hoopt het jaar af te sluiten met meer
dan 250.000 bezoekers. Nooit eerder bezochten zoveel mensen
het Utrechtse museum. En dit terwijl de vaste collectie tot
eind april gesloten was vanwege de verbouwing.
In februari opende het nijntje museum: hét museum waar
peuters en kleuters samen met nijntje hun wereld ontdekken.
Gelijk vanaf de opening kan het nijntje museum rekenen op
veel bezoekers en enthousiaste reacties. Eind april vierde
het Centraal Museum na een stevige verbouwing de heropening
van de vaste collectie. In de nieuwe collectieopstelling De
Wereld van Utrecht komt alles samen: moderne kunst,
stadsgeschiedenis, mode en kostuums, oude en toegepaste
kunst. De Wereld van Utrecht trekt veel nieuwe bezoekers.
Postadres
Postbus 2106
3500 GC Utrecht

Museumadres
Nicolaaskerkhof 10
3512 XC Utrecht

Bezoekadres
Agnietenstraat 3
3512 XA Utrecht

Contact
T +31 (0)30 236 2362
centraalmuseum.nl

Ook de tentoonstellingen Haar en De Trots van de Stad. De
Utrechtse Domtoren zijn publiekstrekkers gebleken.

Nijntje museum. Foto Jean Pierre Jans

Het Centraal Museum heeft voor de komende jaren een
ambitieus beleidsplan opgesteld. Dit plan is erop gericht om
het aantal van 250.000 bezoekers structureel te borgen.
Vooruitblik tentoonstellingsprogramma
Na exposities in New York, Londen, Parijs, Sydney en
Antwerpen presenteert het Centraal Museum dit najaar de
eerste solotentoonstelling van Craigie Horsfield in
Nederland. Met circa veertig kunstwerken, van fotografie,
wandtapijten, fresco’s en een soundscape, daagt de
kunstenaar je uit na te denken over jouw relatie tot de
wereld om je heen en de wijze waarop je naar de wereld
kijkt. In 2017 viert het Centraal Museum het 100-jarig
bestaan van De Stijl met een ode aan het Rietveld
Schröderhuis, het internationale icoon van De Stijl in
Utrecht. De bijzondere tentoonstelling Rietvelds
Meesterwerk.Leve de Stijl! zoomt in op het leven van Gerrit
Rietveld tijdens de Stijljaren en zijn meesterwerk,het
Rietveld Schröderhuis.
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Centraal Museum. Foto Ernst Moritz

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie contact op met Lidewij van
Valkenhoef(Marketing & Communicatie) via
lvalkenhoef@centraalmuseum.nl of 030.2362313.
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