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Museum Plus Bus blijft ‘on tour’
dankzij een fantastische bijdrage
van de BankGiro Loterij
Jubilerende BankGiro Loterij geeft miljoenenbedrag aan culturele
organisaties
De jubilerende BankGiro Loterij kan in 2021 dankzij haar deelnemers 83,4 miljoen euro verdelen onder culturele
organisaties. De Museum Plus Bus ontvangt 500.000 euro. Door de coronacrisis kunnen kwetsbare ouderen niet meer naar
het museum. Daarom reist de Museum Plus Bus met veertien replica’s van topstukken uit Nederlandse musea ‘on tour’
langs verzorgingstehuizen. Door de toekenning van de BankGiro Loterij kan Topstukken on Tour worden voortgezet en
worden, indien de maatregelen het weer toestaan, de busritten weer opgestart.
Zestig jaar
In 2021 bestaat de BankGiro Loterij 60 jaar. Dit bijzondere jubileum wordt op gepaste wijze gevierd. Geen traditiegetrouw
Goed Geld Gala, maar wel cheques voor tientallen culturele organisaties. In 2020 is er 83,4 miljoen euro bijeengebracht door
de deelnemers van de BankGiro Loterij. De Museum Plus Bus ontvangt 500.000 euro. Met deze fantastische bijdrage kunnen
vele groepen ouderen blijven genieten van het cultureel erfgoed dat Nederland rijk is. Hetzij met replica’s van topstukken in
het verzorgingshuis of, als de maatregelen het weer toestaan, een bezoek aan een museum.
Zestig verzorgingshuizen
Ongeveer 60 verzorgingshuizen zullen in 2021 met een tentoonstelling op locatie worden verblijd. In de tentoonstelling zitten
replica’s van absolute topstukken zoals Victory Boogie Woogie (1942-1944) van Mondriaan, De Slaapkamer (1888) van Van
Gogh en De bedreigde zwaan (ca. 1650) van Jan Asselijn. Naast de kunstwerken komt er ook een museumdocent langs om de
bijzondere verhalen achter de werken te vertellen. Ook ontvangen de deelnemers een kunstmagazine met aanvullende
informatie over de getoonde kunst.
Kosteloos bezoek
Een tentoonstelling op locatie of museumbezoek met de Museum Plus Bus is gratis dankzij de deelnemers van de BankGiro
Loterij. Uiteraard wordt rekening gehouden met alle veiligheidsmaatregelen en staat de gezondheid van de ouderen voorop.

Niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dieuwertje Tromp, projectcoördinator Museum Plus Bus via
info@museumplusbus.nl, 06-21964990 of kijk voor meer informatie op www.museumplusbus.nl
Beeldmateriaal op hoge resolutie is te downloaden via deze link: https://bit.ly/3mtYvK5

BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Maandelijks spelen ruim xx deelnemers mee met de BankGiro Loterij.
Zij maken elke maand kans op meer dan honderdduizend prijzen en dragen met minimaal xx procent van hun lotprijs bij aan
alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea.

Museum Plus Bus
Stichting Museum Plus Bus is een samenwerkingsproject van veertien musea en rijdt normaliter speciaal voor groepen
ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken vanwege hun lichamelijke conditie, geïsoleerde
leefomgeving en/of financiële situatie. Middels een geheel verzorgd dagarrangement bezorgt de Museum Plus Bus ouderen
een onvergetelijke culturele dag uit. Tijdens de coronacrisis draaien we het project om en reizen met replica’s van topstukken
naar verzorgingshuizen. De onmisbare steun van de BankGiro Loterij en haar deelnemers maakt het mogelijk om de
activiteiten kosteloos aan te bieden.

