PERSBERICHT
Design Museum Den Bosch werkt samen met betrokkenen bij lokale
Joodse gemeenschap & kaartverkoop Design van het Derde Rijk van start
De voorbereidingen voor de tentoonstelling Design van het Derde Rijk (te zien vanaf 8 september)
zijn in volle gang. De eerste bruiklenen komen binnen vanuit Nederland en Duitsland, en de online
kaartverkoop is van start gegaan. De doorlopende samenwerking met betrokkenen bij de lokale
Joodse gemeenschap leidt tot een indringende verwijzing in de tentoonstelling naar de voormalige
synagoge en het Joods Monument die tegenover het museum liggen. Brabant Remembers, de
herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant heeft Design van het Derde Rijk
meegenomen in haar officiële programmering. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door
steun van Brabant C, het Mondriaan Fonds, het VSBFonds en de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Samenwerking met betrokkenen Joodse gemeenschap
In aanloop naar de tentoonstelling Design van het Derde Rijk werkt Design Museum Den Bosch
actief samen met verschillende betrokkenen bij de Joodse gemeenschap: de initiatiefnemers van het
Joods Monument Den Bosch, nabestaanden van lokale Joodse families en de stichting die toeziet op
het beheer van de voormalige synagoge tegenover het museum. Deze betrokkenen fungeren als
klankbord bij verschillende beslissingen rond de tentoonstelling. Een concreet voorbeeld hiervan is
de keuze voor het opnemen in de tentoonstelling van het lot van de lokale Joodse gemeenschap
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het museumraam dat uitkijkt op de voormalige synagoge en
het Joods Monument komt een tekst over het lot van de Bossche Joden. Hun verhaal zal ook
onderdeel uitmaken van de familieroute door de tentoonstelling en de verschillende rondleidingen
die het museum aanbiedt. Daarnaast zal een aantal van de lezingen van het publieksprogramma in
de synagoge plaatsvinden.
Kaartverkoop
De online kaartverkoop is van start gegaan. Bezoekers selecteren bij aankoop een bezoekdatum en
begintijd. De Museumkaart, CJP-pas en studentenkortingen zijn gewoon geldig. Kinderen tot 18 jaar
hoeven geen entree te betalen. Gedurende de looptijd van deze tentoonstelling zijn er uit praktische
overwegingen geen combitickets met Het Noordbrabants Museum beschikbaar. Daar is vanaf 21
september de tentoonstelling Van Gogh’s intimi te zien, die ook met vaste begintijden werkt. Helaas
is het technisch niet mogelijk beide ticketsystemen op elkaar te laten aansluiten. Bezoekers kunnen
natuurlijk wel zelf online losse kaartjes kopen voor beide musea op dezelfde dag.

Toekenning fondsen
Met een jarenlang durend vooronderzoek en vele internationale bruiklenen is de tentoonstelling
Design van het Derde Rijk een kostbare onderneming. Het museum is daarom dankbaar voor de
financiële steun van Mondriaan Fonds, Brabant C, VSBFonds en de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Brabant Remembers
In 2019 en 2020 herdenkt en viert Noord-Brabant dat 75 jaar geleden de provincie bevrijd werd.
Er is een uitgebreid agenda met tal van evenementen, een speciale Liberation Route leert fietsers de
bevrijding van de provincie kennen en middels de website Crossroads Brabant ’40 – ’45 worden
de persoonlijke oorlogsverhalen van Brabanders verzameld en ontsloten. De tentoonstelling Design
van het Derde Rijk is onderdeel van het programma Brabant Remembers. Zie voor meer informatie:
www.visitbrabant.com/nl/wat-te-doen/brabant-remembers.
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Persconferentie
Op woensdag 4 september is er een persconferentie voor de Nederlandstalige pers. Een
uitgebreide beschrijving en uitnodiging zijn bijgesloten.

Redactionele mogelijkheden
De directeur van Design Museum Den Bosch en conservator van deze tentoonstelling, de heer Timo
de Rijk en zijn team van conservatoren zijn graag bereid om nadere toelichting te geven op de
tentoonstelling.

Lezersaanbod
We werken graag met u om een mooi aanbod voor uw lezers of kijkers samen te stellen. Neem
gerust contact met ons op om de opties te bespreken.

Beeldmateriaal en factsheet
Op www.designmuseum.nl/pers is vrij te gebruiken beeldmateriaal en aanvullende informatie te
vinden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Maan Leo, manager marketing &
communicatie Design Museum Den Bosch. publiciteit@designmuseum.nl of 06 – 20 71 85 28.

