PERSBERICHT,
10 mei 2022

Juni bomvol activiteiten bij het Muiderslot
Pinksteren, Midzomeravond picknick, workshops, muziek en Buitenspeeldag
Juni 2022 staat weer bol van de activiteiten bij Rijksmuseum Muiderslot. Tijdens het
Pinksterweekend op 5 en 6 juni is er een middeleeuws kasteelfeest, met ridders,
ambachten, muziek en theater. Op de nationale buitenspeeldag (8 juni) zijn er volop
spelletjes en op 21 juni is er de midzomeravondpicknick vol gezelligheid, muziek en yoga.
Check voor het hele juni programma de website muiderslot.nl/agenda.
Pinksteren: Middeleeuws kasteelfeest
Ga je mee terug in de tijd? Tijdens het Pinksterweekend (5 en 6 juni 2022) waan je je op het Muiderslot
even in de middeleeuwen. Er is van alles te zien en te doen. Ridders en jonkvrouwen laten zien hoe zij
vroeger leefden en de vijand op afstand hielden. Ook is er een oude ambachtenmarkt, is er middeleeuwse
muziek en zijn er demonstraties en theater acts. Tijdens dit Kasteelfeest geldt een toeslag van 2,50 euro
per persoon op de reguliere entreeprijzen. Reserveren kan vanaf april via muiderslot.nl/kaartjes.
Nationale Buitenspeeldag
Op woensdag 8 juni 2022 is het Nationale Buitenspeeldag. En waar kun je dat beter vieren dan op het
groene buitenterrein van het Muiderslot? Wij zetten een spelletjesparcours uit en geven een spoedcursus
‘hoe word ik een ridder?’. Train je conditie en behendigheid en doe mee aan de sportieve Ridder
bootcamp. Alle activiteiten zijn gratis voor iedereen met een geldig entreebewijs. Kom spelen en neem je
je vrienden of familieleden mee!
Workshops voor jong en oud
Op 4 en 25 juni 2022 verzorgt de kasteelkok van het Muiderslot een zomerse historische proeverij. En op
19 juni 2022 kunnen kids tussen 6 en 12 jaar meedoen aan een tie dye workshop. Tie-dye is een
verftechniek met knopen en je gaat daarmee je eigen t-shirt verven. Voor alle workshops kun je vooraf
kaartjes reserveren via muiderslot.nl/agenda.
Midzomeravondpicknick & yoga
Op 21 juni 2022 vieren we het begin van de zomer! Vanaf 18 uur staan de poorten van het Muiderslot open
voor de Midzomeravondpicknick. Neem je eigen picknickmand en je vrienden of familie mee en kom
genieten van een zomeravond vol gezelligheid en muziek. Omdat het op 21 juni ook internationale
yogadag is, verzorgt kasteelyogi Nitish ontspannende oefeningen in de tuinen. Gratis entree vanaf 18 uur.
Het kasteel is deze avond gesloten. De tuinen en ons café zijn wel toegankelijk. Bij slecht weer vindt de
picknick plaats onder de overkapping op het slotplein.
Tropische planten
In de 17e eeuw woonde dichter en schrijver P.C. Hooft in het Muiderslot. Hij liet er de kasteeltuinen
aanleggen. In zijn tijd waren er al tropische planten uit bijvoorbeeld Afrika, Amerika en Azië. Maar wat
waren dat voor planten? En hoe kwamen die hier terecht? Dat ontdek je tijdens de presentatie ‘Tropische
planten’, van 14 mei tot en met 4 september 2022 te zien in de kasteeltuinen van het Muiderslot.
Flower Power met fotograaf Dennis A-Tjak
In het kasteel zijn tot en met 12 juni 2022 eigentijdse foto’s te zien van fotograaf Dennis A-Tjak
(Paramaribo, 1961). Hij is gespecialiseerd in het fotograferen en onderzoeken van historische bloemen uit
Nederland, Suriname en Indonesië. Zijn bloemportretten vertellen een verhaal van schoonheid en
vergankelijkheid. Het stoere kasteel vormt een prachtig décor voor de foto’s.

Dans en muziek
Wist je dat het Muiderslot het oudste podium is van Nederland? Al sinds de 17e eeuw vinden er regelmatig
optredens en concerten plaats in het kasteel. We koesteren deze traditie. Elke laatste zondag van de
maand zijn er gratis optredens voor alle bezoekers van het Muiderslot. Op 26 juni 2022 danst de
Taiwanese Yun-Yu Chang op de muziek van het Amsterdams Andalusisch Orkest om 13.00 en 14.00 uur.
______________________________________________________

Noot voor de redactie:
Nadere informatie en beeldmateriaal is verkrijgbaar bij de persvoorlichter van het Muiderslot, Martine
Willekens: communicatie@muiderslot.nl /tel. 06-53600431.

