*Kijk op groningermuseumnacht.nl voor actuele
informatie.
De energieneutrale rondvaartboot Green Progress vaart
van museum naar museum met aan boord een hapje en
drankje

*See groningermuseumnacht.nl for more information
The energy-neutral tour boat Green Progress travels
from museum to museum, serving snacks and drinks

De musea zijn allemaal op loopafstand te bereiken.
Slecht ter been? Of wil je je Museumnacht-ervaring een
extra boo(s)t geven, verplaats je dan met de gastvrije en
gezellige gratis fietstaxi of één van de rondvaartboten.

The museums are all within walking distance. If you would
like to give an extra boost to your Museum Night-experience, why not travel on a fun and friendly free bicycle taxi or
one of the guided tour boats.

Museumschip de Emma maakt rondvaarten tussen het
Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum

Museum Ship de Emma shuttles between the Groninger
Museum and the Noordelijk Scheepvaartmuseum

Fietstaxi Groningen fietst van museum naar museum

The ever-friendly Fietstaxi Groningen bicycle taxi cycles
from museum to museum
groningermuseumnacht.nl
GRONINGEN CULTUURSTAD
Het Groninger Museum, GRID Grafisch Museum Groningen,
Noordelijk Scheepvaartmuseum en Universiteitsmuseum
Groningen organiseren samen jaarlijks met veel plezier de
Groninger Museumnacht. Een nieuwe naam dit jaar is Storyworld,
museum voor strips, animatie en games. Storyworld opent eind
2019 in Forum Groningen aan de Grote Markt, maar geeft tijdens
de Museumnacht op een pop-up locatie aan het Hereplein
diverse workshops.
Groningen is een cultuurstad bij uitstek en herbergt vijf bijzondere
musea. Allen bieden zij een uniek kijkje in de Groninger cultuur,
wetenschap, kunst en geschiedenis. Tot ziens in één van onze
musea! visitgroningen.nl
Tickets zijn te koop via tickets.groningermuseum.nl of op
7 september bij de musea (m.u.v. Storyworld). Er is een beperkt
aantal tickets beschikbaar. Je polsbandje geeft tot september
2020 recht op 1 herhaalbezoek aan een van de 5 musea.
GRONINGEN CITY OF CULTURE
Groningen is a city of culture and has five extraordinary museums.
Each of them will show you the culture, science, art and history of
Groningen. See you in one of our museums!
visitgroningen.com
Ticket sales via tickets.groningermuseum.nl or 7 September at
the musea. Limited tickets available. Your wristband will qualify
you for admission to one repeat visit, valid until September 2020.

