
The Power of Pictures
Bewonder foto’s en films uit 
de vroege Sovjet-Unie in het 
Joods Historisch Museum. Tegen 
inlevering van de bon is het tweede 
toegangsticket gratis (t/m 27 
november 2016). jck.nl 

Anna Paulowna
Een prachtige tentoonstelling over 
de Russische vorstin Anna Paulowna. 
Getrouwd met Willem II. Een classy 
dame die glitter en glans brengt aan het 
Nederlandse hof. paleishetloo.nl

wat&waar

Bijzondere  tentoonstellingen
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Zomaargasten
Schuif aan bij de 100% BN’er-vrije talkshow van Oscar Kocken & Patrick Nederkoorn 
in Zindering. Zij laten doodgewone Utrechters hun mooiste verhalen vertellen en 
voorzien dezen ter plekke van beeld- en muziekfragmenten. Eén ding is zeker: na 
afloop zal geen gast meer zomaar iemand zijn. 
stadsschouwburg-utrecht.nl/informatie/zin_op_zondag 

Creatieve passie
KreaDoe is hét evenement voor 
iedereen die houdt van handgemaak-
te producten en Do It Yourself. Met 
shops, bomvol creatief materiaal, 
verrassende ideeën en honderden 
workshops. Kijk op kreadoe.nl

unieke uitjes

Vers Museum
In Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij 
vinden constant kinderactiviteiten 
plaats en worden er bakdemonstraties 
gegeven. Ruik de geur van verse 
koekjes en beleef de sfeer van vroeger. 
deoudebakkerij.nl 

tweede
ticket
gratis

Interieur & Lifestyle
Kasteel de Haar presenteert de 
tentoonstelling ‘Interieur & Lifestyle 
op De Haar’. De  Haar toont o.a. nooit 
eerder vertoonde ontwerptekeningen 
van Cuypers.  Te zien t/m 30 november 
2016. kasteeldehaar.nl

Johan van Hell
Bezichtig een prachtige 
overzichtstentoonstelling van het 
zeldzame dubbeltalent Johan van Hell. 
Deze schilder en musicus verbeeldde 
de strijd om het dagelijks bestaan in 
de crisisjaren. Van Hells sobere, maar 
kleurrijke en hoopvolle wereld is een 
ijzersterke mix van vorm en verhaal. 
Te zien tot en met 12 februari 2017. 
museummore.nl

Koninklijk genieten
Ervaar M.C. Escher in het 
Winterpaleis van Koningin 
Emma. In een koninklijke 
omgeving ervaart u dat spelen 
met perspectief een 
beleving is. Nu tot 8 januari € 2,- 
korting p.p. met deze coupon. 
escherinhetpaleis.nl

FutureLand
Beleef de modernste haven van Europa. 
In dit interactieve informatiecentrum 
kom je alles te weten over Maasvlakte 2. 
Vaar met de FutureLand Ferry door deze 
nieuwe Rotterdamse haven of maak 
een 3D-trip. Stap vervolgens met de 
Virtual Reality bril de haven in van 2066. 
Een indrukwekkende ervaring, kom het 
beleven! futureland.nl

Happiness Project
The Happiness Project is een 
fascinerende en leerzame permanente 
anatomie tentoonstelling die laat zien 
wat ons gelukkig maakt en wat het effect 
hiervan is op onze gezondheid. Nu 25% 
korting t/m 8 januari 2017, voor max. 4 
personen. bodyworlds.nl/najaarsactie 

25%
korting

€ 2,-
korting 

p.p.


