Drukkunstmuseum: Historische drukkerij en grafisch atelier.
Op een bijzondere locatie in hartje Maastricht, bevindt zich het Drukkunstmuseum,
bestaande uit een historisch pand met overdekte binnenplaats en aangrenzend
kapelgebouw.
Hier komen industrieel erfgoed en grafisch kunstenaarschap bij elkaar.
Volg een rondleiding of audiotour langs indrukwekkende drukpersen, fijne
gereedschappen en grafische kunst en de geschiedenis van druk en prent ontvouwt
zich:






Wie waren de vakmensen bij de drukpers en hoe werkten zij rond 1900?
Wat is het specifieke van de ets van Rembrandt en de lithodruk van ToulouseLautrec?
Hoe werd koperdruk toegepast bij decoratie op aardewerk?
Wat is de gedachte achter de hedendaagse collectie ‘De Wereld van René
Glaser’?
Nieuw vanaf 2018: de making-off van het project ‘De Kamer van de
Gedachtenmechanica’ voltooiing 2020

Het bezoek aan het museum kan gestart worden met een introductiefilm*, waarin de
geschiedenis van de drukkunst mooi wordt weergegeven. De film wordt getoond op
de overdekte binnenplaats. Uiteraard wordt gedemonstreerd hoe een prent gedrukt
wordt en staan vrijwilligers van het museum je graag te woord om toelichting te
geven of vragen te beantwoorden.
Korting Kumuluspas voor individueel bezoek en groepen
Voor individuele bezoekers:
van maart t/m juli en september t/m november (augustus gesloten),
elke zaterdag van 13 – 17 uur en om 14 uur een gratis aangepaste rondleiding op
vertoon van een geldig toegangskaart.
Houders Kumulus cursistenpas krijgen € 1,00 korting op de entreeprijs! Dus €
3,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Voor groepen:
Het drukkunstmuseum is geopend voor groepen het hele jaar door op afspraak van
ma t/m za.
minimum 6 personen / max. 50 personen, inclusief begeleide rondleiding (duur ca. 60
minuten) met een gratis kopje koffie/thee, voor jongeren glaasje fris.
Met Kumulus cursistenpas;
Volwassenen 6-15 personen € 48,--, boven 15 personen € 3,00 pp
Jongeren <18 jaar 6-15 personen € 45,00, boven 15 personen € 3,00 pp
Reserveren via +31 43 321 63 76 of info@drukkunstmuseum.nl
Adres: Jodenstraat 22, 6211 ER Maastricht

