
In het kader van dit jubileumjaar vindt een aaneenschakeling 
van bijzondere evenementen plaats in de hoofdstad. Meeting 
Magazine licht alvast een tipje van de sluier op. 

In 2013 is het 400 jaar geleden dat de Amsterdammers begon-
nen met de bouw van de grachtengordel. Wat destijds van 
start ging als een briljant stedenbouwkundig plan is tegen-
woordig onderdeel van het Unseco werelderfgoed. Uiteraard 
wordt er niet onopgemerkt voorbij gegaan aan dit jubileum. 
Hoogtepunten zijn onder andere de tentoonstelling ‘Booming 
Amsterdam’, die tot en met 26 mei te bezoeken is in het 
Stadsarchief in Amsterdam. Tijdens deze tentoonstelling wordt 

het hoe en waarom van de aanleg van de grachten aan de hand 
van authentieke documenten en kaarten getoond. Het jaarlijks 
terugkerende festival met klassieke muziek, het Grachtenfestival, 
krijgt door het 400-jarig bestaan van de grachten een wel heel 
feestelijk tintje. Tijdens het festival dat plaatsvindt van 16 tot en 
met 5 augustus in de binnenstad van Amsterdam, vinden zo’n 
150 concerten plaats op 50 bijzondere locaties. Ook de moeite 
waard om te bezoeken is Chambres des Canaux, dat deze 
herfst plaatsvindt. Tijdens dit kunstevenement tonen diverse 
hedendaagse kunstenaars hun werk in de meest bijzondere 
Amsterdamse grachtenpanden. 
www.boomingamsterdam2013.nl / grachtenfestival.nl / www.iamsterdam.com
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2013 is het jaar waarin de Amsterdamse geschiedenis samenkomt. Zo bestaat de 
grachtengordel precies vierhonderd jaar en vindt na tien jaar verbouwen, renoveren en 
restaureren op 13 april de officiële opening plaats van het nieuwe Rijksmuseum. Maar dit 
is nog niet alles. Het Koninklijk Concertgebouw viert het 125-jarig bestaan en dierentuin 
Artis bestaat 175 jaar. 

Werelderfgoed in 
de schijnwerpers
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Rijksmuseum
Een ander belangrijk moment voor Amsterdam in 2013 is de 
heropening van het Rijksmuseum. Het startschot hiervan wordt 
gegeven op 13 april 2013, wanneer Koningin Beatrix het ver-
nieuwde Rijksmuseum officieel opent. Het museum heeft na 
tien jaar van verbouwen, renovatie en restauratie onder leiding 
van de Rijksgebouwendienst een volledig vernieuwd gebouw 
gekregen, waarbij de oorspronkelijke stijlelementen zijn hersteld.  
De collectie is opnieuw opgesteld, alleen de Nachtwacht keert 
terug op zijn oorspronkelijke plaats. Ook is een nieuw Aziatisch 
Paviljoen ingericht. In tachtig zalen vertellen 8.000 voorwer-
pen het verhaal van 800 jaar Nederlandse cultuur, van de 
Middeleeuwen tot nu. 
www.rijksmuseum.nl

Het Concertgebouw
In 2013 bestaat Het Concertgebouw 125 jaar. Sinds de oprich-
ting in 1888 vonden in Het Concertgebouw tienduizenden 
concerten plaats. Een veelvoud aan musici en internationale 
sterren trad door de jaren heen op in de Grote en Kleine Zaal. 
Deze mijlpaal wordt gevierd met een groot aantal jubileumac-
tiviteiten. Met 2 x 12 Jubileumconcerten in de Grote en Kleine 
Zaal, exposities in beeld en geluid, muzikale ontmoetingen, 
meezingconcerten en live-concertregistraties is het een jaar 
lang feest. Op 10 april 2013, aan de vooravond van de ‘officiële’ 
verjaardag, organiseren Het Concertgebouw en het Koninklijk 
Concertgebouworkest gezamenlijk het Sterrenjubileum. Solisten 
Janine Jansen, Thomas Hampson en Lang Lang brengen samen 
met het orkest en chef-dirigent Mariss Jansons een feestelijk 
programma. De opbrengst van het Sterrenjubileum, waar alle 
betrokken musici en solisten belangeloos aan meewerken, komt 
ten goede aan de educatieprogramma’s van het gebouw en het 
orkest.
www.concertgebouw.nl/125jaar

Artis
Ook Artis viert feest dit jaar. In 1838 werd de beroemde 
Amsterdamse dierentuin opgericht onder de naam Natura Artis 
Magistra. De meeste Europese dierentuinen waren tot dan toe 
privébezit, maar in navolging van de London Zoo (1828) wilde 
ook Artis algemeen toegankelijk zijn voor de gegoede burgerij. 
Het jubileumjaar 2013 draait om herinneringen aan Artis, van 
oud en jong. Artis laat al die persoonlijke en gedeelde erva-
ringen samenkomen, als rode draad voor de viering van haar 
175ste verjaardag. En zo’n mijlpaal kan natuurlijk niet zonder 
bloemetje. Daarom is er onlangs een begin gemaakt met het 
planten van vele honderdduizenden bloemen en bollen door de 
hele tuin, als cadeau voor al onze bezoekers. Zo zal Artis van het 
vroege voorjaar tot aan de herfst in volle bloei staan. Bezoekers 
van het park kunnen in de weekenden in maart een jubileum-
rondleiding door het park krijgen, waarbij kennis gemaakt wordt 
met de geschiedenis van Artis. Op 27 maart vindt de opening 
plaats van de ‘Artis, park in bloei expositie’. Op 6 mei vindt de 
officiële jubileumviering van Artis plaats.  
www.artis.nl 
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