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MuseumApp brengt erfgoed op locatie tot leven

De MuseumApp is een iPhone applicatie die de collecties van musea verbindt aan 
de stad met de bedoeling om mensen ook buiten de museummuren kennis te laten 
maken met de verhalen in hun omgeving. De eerste interactieve MuseumApp tours 
zijn exclusief ontwikkeld ter gelegenheid van Amsterdam DNA, de nieuwe vaste 
tentoonstelling van Amsterdam Museum. De MuseumApp bundelt het totaalaanbod 
van alle deelnemende culturele instellingen overzichtelijk in één applicatie.

Amsterdam Museum en Waag Society ontwikkelden de MuseumApp samen met 
Stichting DOEN, de app werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de BankGiro 
Loterij. 7scenes ontwikkelde het platform. De MuseumApp inclusief tours is voor 
iedereen beschikbaar via www.museumapp.nl en in de App Store.

De MuseumApp
De MuseumApp is een nieuw initiatief voor musea waarmee zij interactieve tours voor 
smartphones kunnen ontwikkelen, voor zowel binnen als buiten het museum. De app brengt 
gebruikers in direct contact met de collectie, biedt ruimte voor verdieping op locatie en 
geeft de mogelijkheid tot interactie. De multimediale tours bestaan uit foto’s, video, geluid, 
tekst, opdrachten en opiniepeilingen die gekoppeld worden aan locaties in de stad én in de 
expositieruimtes van een museum.
Er zijn al routes voor de volgende musea: Amsterdam Museum, Persmuseum, 
Rembrandthuis, Joods Historisch Museum, Ninsee, Theater Instituut Nederland, Museum Het 
Schip, Cobra Museum en Museum Willet-Holthuysen

Nina Tellegen, directeur van Stichting DOEN: ‘In principe kan ieder museum met de 
ontwikkelde basisapplicatie een eigen app maken, zodat de hele museumwereld kan 
meeprofiteren van deze innovatie. Dat is ook de reden dat de BankGiro Loterij en Stichting 
DOEN de ontwikkeling van deze app mogelijk gemaakt hebben ’

Amsterdam DNA
Amsterdam DNA is een presentatie die je in 45 minuten leidt door de geschiedenis van 
Amsterdam. Na je bezoek krijg je een van de vier DNA tours aangeboden zodat je je kennis 
over de stad nog verder kunt ontwikkelen. De Amsterdam DNA tours zijn gebaseerd op 
de vier Amsterdamse kernthema’s uit de presentatie: ondernemerschap, burgerschap, 
vrijdenken en creativiteit. De tours zijn ook zonder een museumbezoek te downloaden en te 
lopen.



Over Waag Society
Waag Society, institute for art, science and technology ontwikkelt creatieve technologie voor 
maatschappelijke innovatie. De stichting doet onderzoek, ontwikkelt concepten, pilots en 
prototypen en fungeert als intermediair tussen de kunsten, de wetenschap en de media.

Over Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk 
te maken en levend te houden door deze op een actuele, inspirerende en interactieve wijze 
voor een zo breed mogelijk publiek te presenteren, daarbij optimaal gebruik makend van 
de historische verzameling van de stad Amsterdam, die het museum beheert, behoudt en 
selectief uitbreidt.

Over Stichting DOEN
Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen en werkt aan een leefbare wereld 
waaraan iedereen kan meedoen door aanjager te zijn van duurzame, culturele en sociale 
voorlopers. Zo ondersteunt DOEN initiatieven die een duurzame, creatieve en innovatieve 
aanpak hebben en als inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen dienen. De Museum App 
is hier een mooi voorbeeld van. Met een extra bijdrage van de BankGiro Loterij ontwikkelde 
DOEN samen met Amsterdam Museum en Waag Society de MuseumApp.

Over de BankGiro Loterij
De BankGiro Loterij steunt organisaties op het gebied van cultuur. De meer dan 750.000 
deelnemers van de BankGiro Loterij maken maandelijks kans op mooie prijzen en steunen 
musea, molens en monumenten, waaronder het Amsterdam Museum. Namens haar 
deelnemers kon de loterij in 2010 bijna 60 miljoen euro aan 57 begunstigden afdragen aan 
cultuur in Nederland. Ook krijgen zes culturele organisaties een eenmalige bijdrage en worden 
zeven specifieke projecten gesteund, waaronder de MuseumApp. www.bankgiroloterij.nl

Over 7scenes
7scenes is een platform dat de mogelijk biedt om verhalen en media te koppelen aan 
locaties. Iedereen met een mobiele telefoon kan de stad op een nieuwe manier beleven met 
interactieve GPS tours en games. De MuseumApp is gemaakt op het door 7scenes en Waag 
Society ontwikkelde storytellingplatform.
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Voor meer informatie over Waag Society en 7scenes kunt u contact opnemen met Eva James, 
communicatiemanager Waag Society, eva@waag.org . Tel. +31 (0)20 557 98 98

Voor meer informatie over Stichting DOEN kunt u contact opnemen met Xerva Blom, 
communicatiemanager Stichting DOEN, xerva@doen.nl. Tel. +31 (0)20 5737360

Voor meer informatie over BankGiro Loterij kunt u contact opnemen met Jeroen Gerlag, 
communicatiemanager BankGiro Loterij, jeroen.gerlag@bankgiroloterij.nl. Tel. +31 (0)20 
57373488
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