Cobra Museum voor Moderne Kunst presenteert deze zomer:

Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution
We hopen deze zomer een prachtige tentoonstelling te presenteren, die mensen uit
de Metropool Regio naar Amstelveen zal trekken. Met de Gemeente Amstelveen
maken we de reis naar ons museum zo mooi en makkelijk mogelijk. Samen met lokale
ondernemers zien we kans om de museumbezoekers een dagje uit in Mexicaanse
sferen aan te bieden.
Dit brengen we samen als Amstelveense bedrijven/instellingen
onder het motto:
koop lokaal & steun cultuur lokaal
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Over de tentoonstelling
Van 28 mei tot en met 26 september 2021 is een internationale topkunst collectie te
zien in Amstelveen. Maar liefst 23 schilderijen van de hand van Frida Kahlo
(1907-1954), wellicht de bekendste vrouwelijke kunstenaar ter wereld. Zij had een
turbulente liefdesrelatie met kunstenaar Diego Rivera. Samen met hun tijdgenoten
hebben Kahlo en Rivera de Mexicaanse Revolutie in beeld gebracht en die vormt de
fundering van het moderne Mexico.
In deze periode geldt een toeslag van €7,50 op de museumentree. Het museum is 7
dagen per week open, van 10 tot 22 uur.
Thema Mexico
Veel mensen zullen niet (ver) reizen de komende zomermaanden. Laten we met elkaar
Amstelveen in zomerse Mexicaanse sferen brengen. Met veel kleur, muziek en
bloemen. Dit thema biedt veel aanknopingspunten voor winkeliers, hotels en horeca
ondernemers.
Denk aan:
● Mariachi muziek
● Bloemen(kransen)
● Mexicaanse bieren, sterke drank (tequila, mezcal), verse limonades (aguas
frescas)
● Mexicaans eten (taco’s, guacamole, etc.)
● Kleurrijke kleding en grote zonnehoeden
● Mexicaanse artesania, handwerk
● Azteken, Meso Amerikaanse cultuur (pre-Colombiaans)
● Piñata’s bij feestelijke gelegenheden
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We zien kansen om de bezoekers die we in 4 maanden richting het museum trekken
(minimaal 50.000) ook (of weer) kennis te laten maken met Amstelveen. We zorgen
voor een aantrekkelijke routing naar het Stadshart vanuit tram, bus en auto samen
met de Gemeente Amstelveen. Maar ook bezoekers die met fiets, e-bike of
(deel)scooter komen heten we van harte welkom. De ervaring leert dat
museumbezoekers graag een dagje uit rondom hun tentoonstellingsbezoek plannen.
De fietsroute vanuit Amsterdam is heel aantrekkelijk in de zomermaanden en een
aansluitend rondje langs de winkels en de horeca in Amstelveen kan vanzelfsprekend
zijn. Graag leggen we deze verbinding tussen het museum, de winkeliers en de horeca
in Amstelveen.

Wat kunnen we samen doen?
● Een introductie voor Amstelveense ondernemers op de tentoonstelling door
onze gast-conservator Stefan van Raay. Hij vertelt over de geschiedenis van
deze twee Mexicaanse iconen uit de moderne kunst.
● Een wayfinding route (met vloerstickers, krijtsjablonen op de stoep, banieren,
posters, van tram 5 naar het museum langs het Stadshart, vanuit busstation
naar museum via Stadsplein en de fietspaden vanuit Amsterdam).
● U kunt onderdeel worden van deze Mexicaanse beleving door uw eigen etalage
ook in Mexicaanse sferen te brengen.
● Aandacht in digitale partnermail vanuit Visit Amstelveen naar consumenten.
● Aandacht in bewoners nieuwsbrief Amstelveen (20.000 ontvangers).
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●

●

●

Landingspagina Visit Amstelveen vermeldt over wayfinding en betrokken
ondernemers. We verleiden de bezoeker om hun museumbezoek uit te breiden
met een bezoek aan lokale ondernemers in Amstelveen. En we verleiden tot
een meerdaags bezoek met een overnachting in een lokaal hotel.
Ondernemers ontvangen een tweetalige folder over tentoonstelling die kan
worden uitgedeeld aan de consument. De eigen folder/promotie van de
ondernemers kan vice versa ook in het museum worden neergelegd.
Gebruik in online/social communicatie altijd: #cobramuseum #visitamstelveen
of tag ons.

Wat kunnen wij voor uw gasten of klanten doen?
● Klantenkorting of aanbieding voor uw klanten of gasten tijdens de
tentoonstelling. Denk aan een gratis kopje koffie in het museum op vertoon van
de kassabon van uw winkel. Of een gratis poster bij bestelling van uw Love
Revolution-lunch menu in uw cafe.
● Vouchers voor Amstelveense hotels; deze vouchers krijgt het hotel met korting.
En die kunnen ze aanbieden aan hun gasten.
● Combi ticket of arrangementen aanbieden
● We hebben verruimde openingstijden (10-22 uur). Klanten kunnen hierdoor ook
eerst (thuis) dineren en aansluitend nog naar het museum.
● We organiseren elk laatste weekend van de maand (mei, juni, juli, aug, sept)
een levendig programma in het museum, alsook op het terras en in het
museumcafe. Met een afwisselende programmering zijn deze avonden zowel
gericht op Amstelveense gezinnen en jong stedelijk publiek. We werken graag
samen met lokale ondernemers om dit levendig programma te realiseren.
Contact Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandra van Dongen
s.vandongen@cobra-museum.nl
+31 (0) 6 168 54 549
Beatrijs Jansen
b.jansen@cobra-museum.nl
+31 (0) 6 42 44 39 74
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