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8 september 2019 t/m 19 januari 2020
Design Museum Den Bosch presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling van design van het
Derde Rijk. De tentoonstelling Design van het Derde Rijk toont de grote bijdrage van vormgeving aan de
opkomst van de kwaadaardige nazi-ideologie. Met de Volkswagen Kever, de Olympische Spelen in
1936, de swastika en de films van Leni Riefenstahl en en vele historische stukken uit Duitsland en
Nederland.
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00. Gesloten op eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag.
Toegangsprijzen
Een standaardticket kost €10,-. Toegang t/m 18 jaar is gratis. Ook de Museumkaart, Vrienden van het
Museum, Vereniging Rembrandt, ICOM, AICA geven gratis toegang. Bezoekers met CJP-pas,
studentenkaart of collegekaart betalen €5,-. Een audiotour en introductiefilm zijn bij de toegangsprijs
inbegrepen.
Ticketverkoop
De ticketverkoop vindt plaats vanaf 1 augustus via www.designmuseum.nl. Bezoekers reserveren op de
website een bezoekdatum en begintijd. Het ticket geeft toegang van de begintijd tot 30 minuten later. Na
de kaartcontrole kunnen bezoekers tot sluitingstijd in het museum blijven. Ook bezoekers met een
kortingskaart (e.g. Museumkaart) dienen een ticket met datum en begintijd online te kopen en hun kaart te
tonen bij entree. Gedurende de looptijd van deze tentoonstelling zijn er geen combitickets met Het
Noordbrabants Museum beschikbaar. Bezoekers kunnen wel zelf online losse kaartjes kopen voor beide
musea op dezelfde dag.
Ombouwperiode
Van 18 augustus tot 8 september 2019 zijn er geen tentoonstellingen te zien in Design Museum Den
Bosch. De MuseumShop en de MuseumBrasserie zijn wel geopend. Er is een medewerker aanwezig om
bezoekers te woord te staan. Hetzelfde geldt voor de periode van 21 januari tot 1 februari 2020.
Audiotour en introductiefilm
De audiotour is een belangrijk onderdeel van de beleving van deze tentoonstelling. De audiotour is
daarom inbegrepen in de ticketprijs. De tour is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Alle
bezoekers zullen ter voorbereiding op de tentoonstelling een speciaal voor deze tentoonstelling
geproduceerde film te zien krijgen.

De film frist waar nodig de kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust op, en geeft informatie
over de invloed van vormgeving op de opkomst van de kwaadaardige nazi-ideologie. De film is geschikt
voor Nederlands-, Engels-, en Duitssprekende bezoekers.
Voor families
Er is een speciale route door de tentoonstelling voor families. In het weekend worden ze welkom geheten
door een vrijwilliger en krijgen ze een korte introductie. Families ontvangen een handzaam boekje dat
aan de hand van een aantal tot de verbeelding sprekende voorwerpen het verhaal van de tentoonstelling
vertelt.
Rondleidingen
Speciaal voor deze tentoonstelling zijn vijf verschillende themarondleidingen ontwikkeld. Op de website
www.designmuseum.nl staan uitgebreide beschrijvingen en kunnen de rondleidingen geboekt worden.
Voor groepen tot 15 deelnemers kost een rondleiding € 75,- voor iedere 15 extra deelnemers komt daar
€ 75,- bij. De rondleidingen zijn ook in het Duits en in het Engels te boeken. De kosten zijn dan € 85,- per
15 deelnemers.
Publieksprogramma
Er is een uitgebreid publieksprogramma bij Design van het Derde Rijk. Op zondagen worden de
onderwerpen van de tentoonstelling verder uitgediept in zondagcolleges. Voor leerlingen, scholieren en
studenten zijn museumlessen ontwikkeld en voor professionals in het museumvak is er een seminar over het
tonen van ‘fout’ werk. De tentoonstelling participeert in de activiteiten rond 75 jaar bevrijding in Den
Bosch; in het kader hiervan worden speciale rondleidingen door de binnenstad gegeven en is er een
samenwerking met de voormalige synagoge (de huidige Toonzaal van Willem II) Alle activiteiten zijn te
vinden op www.designmuseum.nl/agenda.
Bereikbaarheid

Te voet
Design Museum Den Bosch ligt in het centrum van de stad, vanaf het NS Station ’s-Hertogenbosch loop
je er in ca. 15 minuten heen. Volg de blauwe borden met daarop Design Museum Den Bosch of voer
Mortel 4 in op je navigatie.

Per fiets
Je parkeert je fiets kosteloos, veilig en droog in de fietsenstalling van parkeergarage Wolvenhoek, direct
naast het museum.

Met het OV
Vanaf NS Station ’s-Hertogenbosch neem je bus 11, uitstappen bij de halte Zuidwal/Spinhuiswal. Vanaf
daar is het circa vijf minuten lopen naar het museum. Van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 en op
zondag van 12.00-16.00 rijdt het busje van de Blauwe Engelen gratis tussen het station en het museum.

Met de auto
Er is beperkte parkeergelegenheid in de buurt op straat. Parkeergarage Wolvenhoek is echter direct
naast de deur: Wolvenhoek 12. Parkeergarage St.-Jan ligt op vijf minuten loopafstand: Hekellaan 25.
In de transferia (Deutersestraat, Pettelaarpark, De Vliert) parkeer je goedkoper; met de gratis bus of een
leenfiets ben je zo in de binnenstad.
Contact
Er is een uitgebreid persdossier met beeldmateriaal en aanvullende informatie beschikbaar op
www.designmuseum.nl/pers. Voor algemene vragen: info@designmuseum.nl of 073 6273680. Voor
vragen van/over pers, trade en sales: neem contact op met mevrouw Maan Leo,
publiciteit@designmuseum.nl of 06 20718528.
Conservator en tentoonstellingsontwerp
Timo de Rijk, tevens directeur van Design Museum Den Bosch heeft de tentoonstelling samengesteld met
ondersteuning van Almar Seinen en Tomas van den Heuvel. Het tentoonstellingsontwerp is verzorgd door
Pronk Studio, Rotterdam.
Met dank aan
De tentoonstelling Design van het Derde Rijk wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds,
VSBFonds, Brabant C, Vrienden van Design Museum Den Bosch en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

