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Stadsmuseum Harderwijk ontvangt € 350.000 van de
BankGiro Loterij
Harderwijk – Stadsmuseum Harderwijk heeft tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro
Loterij een geweldig bedrag van € 350.000 ontvangen. Dit bedrag maakt de ontwikkeling
van het museale plan "Pension Harderwijk" mogelijk. Heel erg bedankt BankGiro Loterij en
deelnemers van de cultuurloterij!
Op 12 februari vindt het jaarlijkse Goed Geld Gala plaats. Tijdens dit evenement maakt de
BankGiro Loterij bekend aan welke culturele instellingen geld wordt geschonken.
Stadsmuseum Harderwijk ontving een cheque van maar liefst € 350.000. Geweldig nieuws!
We krijgen het geld voor de ontwikkeling van het plan met de werktitel: ‘Pension
Harderwijk', de herinrichting van de Stadsgeschiedenis van Harderwijk.
Herinrichting Stadsgeschiedenis
Harderwijk is altijd een stad van passanten geweest, een ‘stop over’ voor mensen die er
korte of langere tijd bleven. Dat vormt een stad, het geeft karakter. Harderwijk zit daardoor
bomvol verhalen. Stadsmuseum Harderwijk wil een nieuw verhaal in de stad van verhalen
zijn, een passant in de stad van passanten.
Het Stadsmuseum Harderwijk startte in 2013 een ingrijpende koerswijziging. Met het succes
van de wisseltentoonstellingen en de vorig jaar geopende dependance, het Marius van
Dokkum Museum, wordt de kloof met een belangrijk onderdeel van het Stadsmuseum
Harderwijk steeds groter. De presentatie van de stadsgeschiedenis valt steeds meer uit de
toon.

In samenwerking met bureau XPEX Experience Experts is een concept ontwikkeld waarin het
karakter van Harderwijk tot leven komt in een totaalconcept dat van de begane grond tot de
zolder én in de stad wordt doorgevoerd. De rol van een museum in de stad is veel meer dan
een bewaarplaats en een toonzaal. Wij willen het kloppend hart van Harderwijk zijn waar
verleden en heden samenkomen en waar bezoekers kunnen zien hoe het verleden de
huidige moderne stad Harderwijk heeft gevormd. Met de nieuwe presentatie willen we de
beleving van de stad intensiveren. Het is de ‘trigger’ om de stad in te gaan, of juist een
afsluiting van een stadsbezoek waarin bezoekers op een moderne, attractieve wijze alle
highlights uit de geschiedenis zijn tegengekomen. De nieuwe artistieke vertelling en de
wisselexposities in het museum krijgen hetzelfde van gevoel van kwaliteit en verrassing.
De bijdrage van de BankGiro Loterij is het sluitstuk van de financiering van de herinrichting;
andere partijen die financieel bijdragen zijn: Het Mondriaan Fonds, Het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Stichting Burger Weeshuis Harderwijk, Provincie Gelderland, Vereniging
Vrienden Stadsmuseum Harderwijk en de Gemeente Harderwijk.
BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij steunt goede doelen die werken aan cultuur en behoud van cultureel
erfgoed in Nederland en is daarmee dé cultuurloterij van Nederland. De BankGiro Loterij kan
jaarlijks dankzij haar deelnemers vele tientallen miljoenen euro’s uitkeren aan musea en
andere culturele instellingen in Nederland.
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