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Juni boordevol activiteiten bij Rijksmuseum Muiderslot
In juni staat het Muiderslot weer bol van de activiteiten voor jong en oud. Kom koken,
knutselen, picknicken, spelen, feestvieren of genieten van muziek of yoga. En oh ja: vergeet
met al deze leuke activiteiten niet om ook het kasteel te bezoeken.
Nationale Buitenspeeldag (9 juni)
Op woensdag 9 juni is het Nationale Buitenspeeldag. En waar kun je dat beter vieren dan op het prachtige
buitenterrein van het Muiderslot? Wij zetten buiten een spelletjesparcours uit en geven sportieve workshops.
Deze activiteiten zijn gratis voor iedereen met een geldig entreebewijs. Kom je spelen en neem je je
vrienden of familieleden mee?
Kids in het kasteel (13 en 27 juni)
De zomer staat voor de deur. Tijd voor vakantie, om lekker bij te komen thuis of om op reis te gaan. Maar hoe
zat dat vroeger eigenlijk? Hadden mensen toen ook al vakantie? En gingen mensen toen ook al op reis? Dat
ontdek je allemaal tijdens een korte rondleiding door de tuinen en het kasteel waar je groen aantreft uit alle
windstreken. Daarna ga je zelf aan de slag en maak je een ansichtkaart van jouw droombestemming. Maar let
op! Naast tekenen, knippen, scheuren & plakken, ga je ook met je voeten schilderen. Wel even kaartjes
reserveren via de website.
Vaderdag (20 juni)
Neem je vader, opa, oom, buurman of vriend mee naar het Muiderslot op Vaderdag. Extra leuk vanwege de
speciale workshops ‘koken voor kerels’. Ook mannen die liever eten in plaats van koken, zijn van harte
welkom op het kasteel. Voor een lekker hapje en drankje (take away) of voor een wandeling door de
kasteeltuinen vol (vergeten) groenten, kruiden, vruchten en eetbare bloemen. Bovendien zijn er doeactiviteiten, zoals een heerlijke chocoworkshop. Reserveren kan via muiderslot.nl.
Midzomeravondpicknick (21 juni)
De langste dag van het jaar en het begin van de zomer worden dit jaar weer feestelijk gevierd.
’s Avonds organiseren we de inmiddels traditie geworden Midzomeravondpicknick. Neem je vrienden, familie
en picknickmand mee en kom genieten van een zomeravond vol muziek en gezelligheid. Ter gelegenheid van
internationale yogadag kan je deze avond gratis meedoen met yoga oefeningen in de tuin onder begeleiding
van onze kasteelyogi Nitish Sudhir Soundalgekar. Gratis entree vanaf 18 uur. Check een dag tevoren onze
website of sociale media kanalen, want de picknick gaat alleen door als het droog is en niet te hard waait.
Het kasteel is deze avond gesloten, alleen de tuinen zijn toegankelijk.
Er is er een jarig! (24 juni)
Op 24 juni 1254 is graaf Floris de Vijfde geboren. Hij heeft het Muiderslot laten bouwen. Om de verjaardag
van Floris te vieren, krijgt iedereen die Floris heet, gratis entree op 24 juni 2021. Laat je paspoort of ID-kaart
zien aan de kassa en geniet van een bezoek aan kasteel en tuinen. En…. wie jarig is trakteert! Er zijn om
11.00 en 14.00 uur gratis instaprondleidingen over Floris V en de geschiedenis van het kasteel.
Meemaakpodium (27 juni)
Op zondag 27 juni kun je komen genieten van optredens in de kasteeltuinen. Het Muiderslot biedt regelmatig
een podium een (nieuwe) makers die het publiek verrassen met muziek, dans, spoken word en meer. Waarom
we dat doen? Omdat we het oudste podium van Nederland zijn. Al sinds de 17 e eeuw treden er regelmatig
artiesten op in het kasteel. Die traditie zetten we graag voort. Alle optredens zijn gratis voor bezoekers met
een geldig entreebewijs.
Om kaartjes voor het kasteel te kopen en/of voor de speciale activiteiten, kijk je op de website van het
Muiderslot. Daar vind je ook de openingstijden en de route.
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