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Doe-tentoonstelling voor het hele gezin

Vanaf 4 april 2009 is de reizende tentoonstelling BliepBliep!
te zien in het Belasting & Douane Museum te Rotterdam.
In BliepBliep! hoor je de eerste computergeluiden, maar
ook bekende geluiden komen terug. Wie herinnert zich
niet het irritante geluid van het inbelmodem om op het
internet te komen? Of de eentonige bliepjes van Pong en
PacMan? Wie kent nog het synthesizer geluid van de
Commodore 64? In BliepBliep! hoor je ze allemaal.
BliepBliep! is een echte doe-tentoonstelling voor het hele
gezin, vol herkenning voor de (groot)ouders en activiteiten
voor de kinderen. Zo kun je je eigen muziek componeren,
een stemopname vervormen met de bitcrusher, van
Retrogames tot Wii Music spelen en nog veel meer.

Activiteiten

Belasting & Douane
Museum
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
T 010 44 00 200
F 010 43 61 254
info@bdmuseum.nl
www.bdmuseum.nl
Openingstijden
di t/m zo 11.00 – 17.00 uur
In de zomervakantie ook
op maandag open!
Gesloten op:
1e Paasdag, Koninginnedag,
1e Pinksterdag
Let op! Wél geopend op:
2e Paasdag, 2e Pinksterdag

Kinderworkshops
4 en 5 april
Nationaal Museumweekend
Maak je eigen muziekinstrument
of sieraad van computeronderdelen. Vanaf 6 jaar.
29 april
Pimp je mobiel met een helemaal
zelfgemaakte Ringtone!
Vanaf 6 jaar.
13 en 14 juni
Maak je eigen muziekinstrument
of sieraad van computeronderdelen. Vanaf 6 jaar.
15 en 16 augustus
Pimp je mobiel met een helemaal
zelfgemaakte Ringtone!
Vanaf 6 jaar.
12 september
Open Monumentendag
Maak je eigen geheime smokkel
schatkaart. Vanaf 6 jaar.

Lezingen (aanvang 14.00u)
19 april
‘Geluiden uit de computer’ door
Dr. G. Alberts, Nederlands historicus wiskunde en informatica.
Docent aan de UvA, gespecialiseerd in geschiedenis van
kwantificatie in de 20ste eeuw.
24 mei
‘The Digital Native aan de
knoppen, trends in de ICT’ door
Ir. S. Korz, consultant future scanner
voor TNO Informatie- en communicatietechnologie.
20 september
‘De oertijd van de computer in
Nederland’ door Prof. Dr. Ir. W. van
der Poel, emeritus hoogleraar TU
Delft. Nederlands natuurkundige
en informaticus en computerpionier.

Gratis toegang tot de kinderworkshops en lezingen, aanmelden verplicht.
BliepBliep! is een initiatief van Stichting Computer Erfgoed Nederland i.s.m.
Nemo te Amsterdam, Belasting & Douane Museum Rotterdam, Industrion te
Kerkrade, Techniek Museum Delft, Twents TechniekMuseum HEIM te Hengelo
en het Universiteitsmuseum Groningen.

ontwerp: devrijervandongen

computers!
geluid!
games!

