PERSBERICHT
Delft, 18 juli 2022

Ontdek, leer, speel en maak mee deze zomer in Museum Prinsenhof
Delft tijdens de zomervakantie

Deze zomermaanden kan jong en oud in Museum Prinsenhof Delft terecht voor leuke
activiteiten en workshops. Zo kunnen gezinnen samen de moord op Willem van Oranje
oplossen met de Cold Case speurkoffer, een eigen Delfts Blauwe vakantiesouvenir
maken bij de workshop Delfts Blauw van jou, de kunstenaar in henzelf ontdekken
tijdens de workshop Ben jij de nieuwe Bram of Jan?, griezelen tijdens een rondleiding
in de middeleeuwse stadsgevangenis Het Steen en nog veel meer.
De workshops Delfts Blauw van jou en Ben jij de nieuwe Bram of Jan? vinden wisselend op
woensdagen, vrijdagen en zondagen plaats. Voor deze workshops is reserveren niet nodig.
Deelname is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs van die dag.

De andere activiteiten, zoals de Cold Case speurkoffer, de museumbingo en de
familiespeurwaaier, kunnen iedere dag gedaan worden en zijn beschikbaar bij de kassa- en
informatiebalie van het museum.
Meer praktische informatie over de verschillende activiteiten en workshops is te vinden
op: https://prinsenhof-delft.nl/ontdek-het-museum/activiteiten

Overzicht activiteiten en workshops
Workshop: Ben jij de nieuwe Bram of Jan? (AL)
Verschillende woensdagen, vrijdagen en zondagen van 10 juli t/m 21 augustus
Workshop: Delfts Blauw van jou (AL)
Verschillende woensdagen, vrijdagen en zondagen van 20 juli t/m 7 augustus
Activiteit: Cold Case speurkoffer (8+)
Beschikbaar bij de kassa- en informatiebalie
Activiteit: Familiespeurwaaier (8+)
Beschikbaar bij de kassa- en informatiebalie

Activiteit: Museumbingo (4+)
Beschikbaar bij de kassa- en informatiebalie
Rondleiding: Gratis tourtje (AL)
Iedere zondag om 14:00 uur
Rondleiding: Griezelen in middeleeuwse stadsgevangenis Het Steen (8+)
Van 14 juli t/m 19 augustus. Kijk voor actuele data op prinsenhof-delft.nl

Fotobijschrift (vlnr)

1. Gezin in Museum Prinsenhof Delft, 2022, foto door Marco Zwinkels
2. Ben jij de nieuwe Bram of Jan?, Museum Prinsenhof Delft, 2022, foto door Marco De Swart
3. Delfts Blauw van jou, Museum Prinsenhof Delft, 2022, foto door Esther de Cuijper
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