
LOCATIEVERHUUR & EVENEMENTEN

REMBRANDTHUIS



Verscholen achter een eikenhouten deur en rode luiken bevindt zich een  

voormalig koopmanshuis, gelegen in het schilderachtige oude hart van  

Amsterdam. Hier heeft Rembrandt van Rijn bijna twintig jaar van zijn leven 

gewoond en gewerkt (van 1639 tot 1658).



De Keucken

De oude keuken van Rembrandt is één van de 

mooiste ruimtes in Het Rembrandthuis en biedt 

een interessant kijkje in het huiselijke leven van 

Rembrandt. Deze ruimte, die de sfeer van de  

17e eeuw ademt, is uitermate geschikt voor een 

diner of een vergadering.

Mogelijkheden: 
- Diner of vergadering max. 18 personen 
- Startpunt rondleiding plus aperitief



De Groote Schildercaemer
Het oude atelier van Rembrandt is de meest  

indrukwekkende kamer in Het Rembrandthuis.  

In deze ruimte werkte Rembrandt bijna 20 jaar.  

Een ideale ruimte voor een aperitief, inclusief een  

atelier- en/of verfdemonstratie, waarin Rembrandt’s 

ateliergeheimen onthuld worden. Tevens is het  

mogelijk om deze ruimte te gebruiken voor een  

huwelijksceremonie.

Mogelijkheden:
- Atelier- en/of verfdemonstratie en aperitief
- Huwelijksvoltrekking max. 30 personen





Het Auditorium
Evenementen als recepties, lezingen, grote diners 

en bedrijfspresentaties vinden plaats in de nieuwe 

museumvleugel. Het auditorium is een sfeervolle, 

moderne ruimte met verschillende faciliteiten en 

mogelijkheden. 

Mogelijkheden:
- Recepties max 120 personen
- Diner max 40 personen
- Lezingen max 60 personen
- Bedrijfspresentaties max 60 pers.



Demonstraties 
verfbereiding & etsen

Als we groepen ontvangen voor diners of rond-

leidingen dan adviseren we meestal ook één van de 

demonstraties als onderdeel van het programma 

op te nemen. Onze museumdeskundigen laten zien 

hoe Rembrandt bijvoorbeeld zijn schilderijen  

prepareerde en vroeger zijn eigen verf maakte.  

Een zeer interessante uitleg over hoe geschilderd 

werd in de 17e eeuw. Een andere inspirerende 

demonstratie is het etsen maken. In de etskamer  

in Het Rembrandthuis wordt getoond welke 

technieken en materialen Rembrandt gebruikte  

en ter plekke worden afdrukken gemaakt op  

de etspers. De prenten krijgt u van ons cadeau:  

het perfecte aandenken voor onze gasten!

Mogelijkheden:
- Verfdemonstratie max 15 pers.
- Etsdemonstratie max 15 pers.
- Grotere groepen kunnen worden opgedeeld





Mogelijkheden:
- Ochtend, middag of avondprogramma
- Rondleiding, workshops en demonstraties
- Catering, van aperitief tot diner
Eigen gemaakte etsafdrukken kunnen mee naar huis/bedrijf genomen 
worden als aandenken

Bedrijfsuitjes, teambuilding 
& workshops
Het Rembrandthuis stelt regelmatig een inspirerend 

en creatief programma samen voor bedrijven die wat 

te vieren hebben of een dagje weg willen in het ka-

der van teambuilding.  We bieden dan exclusieve 

rondleidingen aan in combinatie met bijvoorbeeld 

een workshop ‘Prenten Maken’ waarbij teams onder 

begeleiding van een museumdocent gaan etsen en 

afdrukken maken van hun creaties. Ook de master-

class ‘Rembrandt’s Ateliergeheimen’ is een geliefde 

workshop, waarin de technieken van Rembrandt 

onthuld worden, met  een hapje en een drankje, 

maakt dit een bedrijfsuitje tot een inspirerende dag.



Voor meer informatie over locatieverhuur en 

mogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Museum Het Rembrandthuis

Jodenbreestraat 4

1011 NK Amsterdam

rembrandthuis.nl

marketing@rembrandthuis.nl


