
Praktische informatie museum

Open
Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Het museum is gesloten op maandagen, 
Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Het museum sluit op 5, 24 en 31 december 
om 16.00 uur. Extra open op maandagen 
15 en 22 oktober en 24 en 31 december 2018.

Toegang
Volwassenen:  € 20,-
Toeslag volwassenen:  € 2,50
(met Museumkaart, Rotterdampas 
en Ooievaarspas)
CJP-Houders:  € 17,50
Studenten:  € 10,-
Jeugd t/m 18 jaar:  gratis
BankGiro Loterij VIP-kaart:  gratis

Koop je ticket online en krijg € 1,50 korting op de 
geldende kassatarieven (uitgezonderd toeslag-
kaart houders). Je hoeft niet langs de kassa en je 
kunt meteen doorlopen naar de kaartcontrole. 

Museumpark 18-20 Rotterdam

Pure Rubens in Museum Boijmans Van Beuningen
De tentoonstelling ‘Pure Rubens’ toont het grootste overzicht van 
Rubens’ olieverfschetsen in 65 jaar. In de olieverfschetsen is de bril-
jante toets van de meester zelf altijd aanwezig. ‘Pure Rubens’ geeft 
voor heel even toegang tot de kamer waarin hij zijn meest persoonlijke 
werken bewaarde. Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo 
Nacional del Prado in Madrid werkten samen om de mooiste werken 
bijeen te brengen. 

De selectie schetsen uit beide 
musea is aangevuld met bruik-
lenen van over de hele wereld 
zoals werken uit het Metropolitan 
Museum Art of New York, het Art 
Institute in Chicago, het J. Paul 
Getty Museum in Los Angeles, 
de National Gallery in Londen en 
het Louvre in Parijs.

De tentoonstelling ‘Pure Rubens’  
is tot en met 13 januari 2019  
te zien. Kijk voor meer informatie 
over de tentoonstelling op 
boijmans.nl/rubens
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Peter Paul Rubens, Leeuwenjacht, ca. 1615, The National Gallery, Londen.
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Verzot op Rubens
De ondernemers op de Binnenweg in Rotterdam hebben zich laten 
inspireren door de ‘god van de schilders’ Peter Paul Rubens. In 
Museum Boijmans Van Beuningen zijn de mooiste olieverfschetsen 
van Rubens vanuit de wereld nu te bewonderen. Op de Binnenweg 
kom je alvast in de stemming. Droom weg bij de levensgrote werken 
op gevels en etalages, borrel als Rubens of koop een van de 
Rubensproducten als blijvend aandenken aan de tentoonstelling. 
De Rubensroute helpt je op weg. Hier alvast wat tips: 

Meer Rubens 
Verrijk je garderobe met kunstzinnige heren-
schoenen van Mascolori of de overvloedige 
overhemden van Wolff Blitz. Voor de 
vrouwen maakte Sirene Mode een fijnwollen 
Rubenssjaal. Zigt Sieraden ontwierp de 
Rubensbarokparel en ZILCH en Jazu 
Jewellery maakten vergulde sieraden met 
een barok randje. Eyeclusive stelde een 
eigenzinnige brillencollectie samen. Voor 
meer Rubenscadeaus stap je binnen bij 
Voorlopig, hier vind je ambachtelijke 
Rubenszepen van Kusala. Demon Fuzz 
toont weelderige platenhoezen, het kunst-
werk op de zijgevel van Sister Moon is 
barok anno 2018, kapsalon Kinki Kappers 
toont een eigen interpretatie van de 
Rubensvrouw en ook de etalages van 
Marqt, Plek, Metz en Christiaan maken 
Rubens het hof. 

Catalogus 
Bij de tentoonstelling is een rijk geïllus-
treerde catalogus verschenen, geschreven 
door Friso Lammertse, conservator oude 
schilderkunst en beeldhouwkunst van Museum 
Boijmans Van Beuningen en Alejandro 
Vergara, senior conservator Vlaamse en 
Noord-Europese schilderkunst van Museo 
Nacional del Prado. De catalogus is onder 
meer verkrijgbaar bij Voorlopig, Joline 
Jolink en de Museumwinkel en te bestellen 
via boijmans.nl.

 

Stalles
Rubens op de tap

Wester Paviljoen
smeltkroes van de Binnenweg

Odile Hemmen
karaktervolle Rubenswijnen

Boijmans naar 
Barokke Binnenweg
5 minuten lopen

Joline Jolink
pure liefde voor de mode

Jordy’s Bakery
voluptueus 
zuurdesembrood

Voorlopig
ambachtelijke zepen

Metz wooninrichting
oudste gespecialiseerde 
woonwinkel van Nederland

Start bij Hotel Emma en laat je 
betoveren door de levensgrote 
‘Nereïde en Triton’.
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Start bij Metz en droom weg 
bij ‘De verwelkoming van 
Psyche op de Olympus’.

Barokke Binnenweg
Nieuwe Binnenweg

café

kleding

platenzaak

speciaalzaak

hotel

taart, brood

horeca

supermarkt

schoenen

gezondheid

nieuwe binnenweg
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 Spot Rubens & win 
Op verschillende plekken sieren olieverf-
schetsen van de Vlaamse kunstschilder. 
Deel jouw mooiste foto op Instagram 
met #purerubens en maak kans op een 
Rubensweekend in Rotterdam voor twee 
personen: een luxe overnachting in Hotel 
Emma, twee toegangskaarten voor de 
tentoonstelling ‘Pure Rubens’ en een 
verrassingspakket vol Rubensproducten. 
Elke 10e van de maand maken we een 
winnaar bekend. De actie loopt tot en 
met 10 december 2018.

Proef Rubens
De bierliefhebber kan terecht bij Kraftbar, Sijf, 
Stalles, Boudewijn en Wester Paviljoen, want 
in deze cafés vind je Rubens op de tap: een 
stevig speciaalbier van Brouwerij Noordt. De 
Rotterdamse brouwerij heeft Rubensbier (6%) 
gebrouwen volgens traditioneel Luiks recept. De 
friszure smaak is afkomstig van speltmout, de 
volle hoppige smaak van Fuggle hop en het 
karakter van Duitse Perle Hop. Benieuwd naar de 
smaak van een glas wijn in de tijd van Rubens? 
Proef en ontdek wijnen met een Middeleeuws 
karakter, Odile Hemmen vertelt. Ook wijnbar La 
Pipa schenkt Rubenswijn met een versnapering. 
Maak je borrel compleet met een oudhollands 
pondje kaas van de Kaashoeve of zuurdesem-
brood van Jordy’s Bakery in Rubensuitvoering. 
Dat betekent vol, krachtig en puur. Toch liever 
zoet? Coffeelicious serveert biologische koffie 
met Middeleeuwse appeltaart. Of loop eens 
binnen bij ‘nJoy Chocolate, hier vind je de ‘god 
van de schilders’ in puurste vorm.


