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Amsterdam Museum maakt tentoonstelling in nieuw
gebouw Amsterdam RAI
uitnodiging fotomoment op 1 juni om 13.00 uur
Vanaf 2 juni is in het Amtrium, het nieuwe gebouw van Amsterdam RAI, een
tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de RAI. Het Amsterdam Museum is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de tentoonstelling. De
samenwerking tussen de culturele en zakelijke sector is tot stand gekomen doordat
Amsterdam RAI zich als partner heeft verbonden aan de tentoonstelling ‘De IJzeren
Eeuw – het begin van het moderne Nederland’. Zo liggen de wortels van Amsterdam
RAI in de 19-de eeuw in het Paleis voor Volksvlijt. De tentoonstelling in het Amtrium
toont aan de hand van uniek foto – en videomateriaal en historische objecten 120 jaar
geschiedenis van de RAI. De tentoonstelling is op 7 juni gratis te bezoeken voor
geïnteresseerden.
Tentoonstelling Amsterdam RAI
Vanaf 2 juni is de tweede verdieping in het RAI Amtrium, het nieuwe beurs- en congresgebouw van
Amsterdam RAI, ingericht als tentoonstellingsruimte. Hier wordt de geschiedenis van de RAI verteld
aan de hand van thema’s zoals mensen, architectuur en beurzen. Het verhaal wordt ondersteund met
affiches en objecten uit de collectie van de RAI in combinatie met beeldmateriaal uit het Amsterdam
Museum en het Stadsarchief. Op 7 juni is de tentoonstelling voor geïnteresseerden gratis te bezoeken
van 13.00- 16.00 uur. Daarna wordt de tentoonstelling onderdeel van het Amtrium en is het te
bezichtigen voor beursbezoekers en gasten.
De IJzeren Eeuw
Van 5 maart tot en met 2 augustus is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling ‘De IJzeren Eeuw
de

– het begin van het moderne Nederland’ te zien. De tentoonstelling toont hoe Nederland in de 19 eeuw in sneltreinvaart een fascinerende transformatie onderging. Naast de presentatie is er ook een
tv-serie en boek verschenen over deze periode. Samen laten ze zien hoe modern en roerig tegelijk
deze eeuw was. De tentoonstelling in het Amsterdam Museum belicht onder andere de ontwikkeling
van Amsterdam als metropool. Daarnaast is er aandacht voor de voorloper van de RAI, het Paleis
voor Volksvlijt.
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.
Over Amsterdam RAI

Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen, het inspireert! Amsterdam
RAI zet zich daarom al sinds 1893 in om verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar te
brengen. In binnen- en buitenland. Amsterdam RAI is een internationale beurs- en congresorganisatie.
Zij organiseert evenementen in binnen- en buitenland en exploiteert het Amsterdam RAI Convention
Centre in Amsterdam. De RAI verwelkomt jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers tijdens circa 500
evenementen, waaronder beurzen, congressen, corporate events en andere evenementen. Daarnaast
levert de organisatie evenementgerelateerde diensten aan organisatoren, exposanten en bezoekers.
Voor meer informatie: www.rai.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Fotomoment
Maandag 1 juni om 13.00 uur is een fotomoment tijdens de opbouw van de tentoonstelling
U kunt hierbij aanwezig zijn.
Het programma is als volgt:
12.50: verzamelen bij ingang D, RAI Elicium (Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam)
13.00: fotomoment in tentoonstelling
13.15: einde fotomoment
Indien u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u een mail sturen naar pr@amsterdammuseum.nl onder
vermelding van ‘Amsterdam RAI’.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:
Loes Wijnstekers, pers & pr Amsterdam Museum, email: pr@amsterdammuseum.nl,
telefoon: +31 (0)20 5231711 of mobiel:+31 (0)6-22927729
Ingeborg Westerhuis, Corporate Communication Amsterdam RAI, email: i.westerhuis@rai.nl,
telefoon: +31 (0)202 549 1430

