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Meivakantie, bevrijdingsdag en Hemelvaart
bij het Muiderslot
Rijksmuseum Muiderslot heeft in mei 2022 weer een afwisselend, bloemrijk en creatief
programma voor jong en oud. Zo kan iedereen in de meivakantie meebouwen aan het
grootste LEGO kasteel van Nederland. Rond bevrijdingsdag is er aandacht voor het
belangrijke en actuele thema vrijheid. Op Hemelvaartsdag kun je een gat in de lucht
springen op de opblaasbare reuze kasteelstormbaan. En wie van bloemen houdt, kan zijn
hart ophalen aan de bloemportretten van fotograaf Dennis A-Tjak en aan een presentatie
over tropische planten. Ook zijn er regelmatig workshops, rondleidingen en is er aandacht
voor hedendaagse dans. Een actueel overzicht van alle activiteiten is te vinden op
muiderslot.nl/agenda.
Meivakantie: bouw mee aan het grootste LEGO kasteel van Nederland
Het Muiderslot staat er al ruim zevenhonderd jaar. In al die tijd is het kasteel regelmatig gesloopt,
opgelapt, verbouwd, verfraaid en uitgebreid. Van een militair fort via een luxe woonhuis naar het museum
dat het nu is. Tijdens je bezoek kun je sporen ontdekken van 700 jaar bouwactiviteiten. En…. de
bouwmeester heeft hulp nodig! Hij is begonnen met bouwen van het kasteel, maar heeft het te druk om
verder te gaan. Wie komt hem helpen? Bouw in de meivakantie (30 april tot en met 8 mei 2022) mee aan
het grootste LEGO kasteel van Nederland. Deze gratis inloop workshop voor jong en oud is elke dag in de
meivakantie tussen 12 en 15 uur in het Atelier op Zolder.

Vier de vrijheid!
Het Muiderslot speelde een belangrijke rol in Muiden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo was de
Ridderzaal van het kasteel een tijd omgetoverd tot klaslokaal. En er gebeurde nog veel meer. Een kleine
fotopresentatie – van 30 april tot en met 29 mei 2022 - toont beelden uit Muiden en het Muiderslot in de
Tweede Wereldoorlog. Tevens zijn er regelmatig stadswandelingen en rondleidingen. Op 5 mei is er een
feestelijk vrijheidsdiner in de tuinen van het Muiderslot waarbij jong en oud met elkaar in gesprek gaan
over de betekenis van vrijheid. Meer informatie over deelname aan het vrijheidsontbijt is vanaf begin
april te vinden op muiderslot.nl/agenda.

Workshops Muiderslot
Op 7 en 28 mei 2022 om 15 uur verzorgt de kasteelkok van het Muiderslot een historische proeverij. Op 14
mei 2022 is er weer een clinic yoga en mindfulness bij het Muiderslot. En op 15 mei 2022 wordt het
swingen voor kids (6 tot 12 jaar) tijdens de djembé workshop onder leiding van Ibou Ndong, een meester
in het bespelen van deze Afrikaanse trommel. Voor alle workshops kun je vooraf kaartjes reserveren via
muiderslot.nl/agenda.

Hemelvaart: spring een gat in de lucht!
Altijd al eens een kasteel willen bestormen? Dan is dit je kans! Op 26 mei 2022 staat er een opblaasbare
reuze kasteelstormbaan op de vestingwallen van het Muiderslot. Op veilige afstand staat een stoer
springkasteel voor de kleintjes. Natuurlijk is het deze dag ook mogelijk om van het kasteel en de tuinen te
genieten.

Tropische planten: presentatie en tours
Tropische planten in Nederland in de 17e eeuw? Ja, echt! Toen P.C. Hooft in het Muiderslot woonde,
waren er al 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’ in de kasteeltuin van
het Muiderslot tussen 14 mei en 4 september 2022. Regelmatig zijn er in deze periode ook tuintours.

Flower Power met fotograaf Dennis A-Tjak
In het kasteel zijn van 2 april tot en met 12 juni 2022 eigentijdse foto’s te zien van fotograaf Dennis ATjak (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. Op 21 mei
2022 verzorgt Dennis A-Tjak een workshop fotografie voor bezoekers. Vooraf aanmelden is verplicht en
kan vanaf half april via muiderslot.nl/agenda.

Hedendaagse dans met Devika Chotoe
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 29 mei 2022 bieden we het
podium aan Devika Chotoe. Zij is choreograaf en schrijver en studeert dit jaar af aan de School voor
Nieuwe Dansontwikkeling. Naast haar artistieke inspanningen zet zij zich in voor de LGBTQIA+
gemeenschap in Nederland.
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