
Informatie Schoolbezoek 
We ontvangen je graag met een schoolgroep bij Fabrique des Lumières. Deze 

informatie helpt je om het bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen.  

 

      Voor het bezoek  

Informeer leerlingen in de klas wat het bezoek inhoudt en welke huisregels er gelden. 

 

Exposities 

Tijdens een bezoek aan Fabrique des Lumières zien leerlingen kunst tot leven komen. Wat gaan zij 

beleven en ervaren?  

• Projecties op de vloer en op de muren begeleid door muziek. 

• 3 exposities: In de grote hal Dalí, The Endless Enigma plus Gaudí, Architect of the Imaginary.  

In de studio Recoding Entropia. 

• Het is geen rondleiding met gids, maar een vrij bezoek.  

• Een bezoek duurt in totaal één uur. 

 

Huisregels 

We willen dat het bezoek voor iedere bezoeker plezierig verloopt. Daarom gelden de volgende 

huisregels: 

• Je wordt uitgenodigd om de muren in expositieruimte aan te raken. De muren reageren op 

je aanraking.  

• Foto’s maken is toegestaan, maar zonder flits.  

• Rennen en schreeuwen is niet toegestaan.  

• Eten en drinken in de expositieruimte is niet toegestaan.  

• Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, zal een beveiligingsmedewerker de 

betreffende leerkracht daarop aanspreken. 

• De leerkracht is ten alle tijden verantwoordelijk voor de groep en dient gedurende het hele 

bezoek bij de leerlingen te blijven. 

 

Bereikbaarheid 

Plan voorafgaand aan het bezoek je route naar Fabrique des Lumières. Ons adres is: Pazzanistraat 37 

in Amsterdam.  

Auto’s en bussen zijn niet toegestaan op het terrein.  

• Kom je met een bus? Zoek een halte of parkeerplaats in Amsterdam via www.tourbuzz.nl  

• Kom je met de auto, de fiets of met het openbaarvervoer? Klik hier voor meer informatie.  

 

Lesmateriaal 

Ter voorbereiding op een bezoek aan Fabrique des Lumières kun je gebruik maken van lesmateriaal 

en opdrachten. Het lesmateriaal is vanaf begin maart beschikbaar.  

http://www.tourbuzz.nl/
https://www.fabrique-lumieres.com/nl/je-bezoek/praktische-informatie


Wijzigen/annuleren bezoek 

Je kunt de datum, starttijd en het aantal leerlingen wijzigen tot 2 werkdagen vóór je bezoek. Je kunt 

je bezoek ook kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vóór je bezoek. Stuur een mail naar 

groepen@fabrique-lumieres.com. 

 

 

    Het bezoek 

• Bij aankomst kan één begeleider zich melden bij de ticketbalie. Een medewerker van 

Fabrique des Lumières zal de groep begeleiden naar de poortjes en de groep naar binnen 

laten.  

• In de entree bevinden zich een beperkt aantal kluisjes. Jassen en tassen kun je hier 

opbergen. Probeer zo min mogelijk mee te nemen naar Fabrique des Lumières. Leerlingen 

mogen tassen bij zich dragen, maar moeten deze ten alle tijden bij zich houden.  

 

Toegankelijkheid 

Fabrique des Lumières is toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. De exposities en 

een invalidentoilet bevinden zich op de begane grond.  

 

        Na afloop van het bezoek 

Je betaald achteraf per factuur of met de Cultuurkaart.  

 

mailto:groepen@fabrique-lumieres.com

