LEZINGEN

ADRES

15 juni 2008 De heer Dick Mol, specialist bij

Parklaan 14-16

de Douane op het gebied van intellectueel

3016 BB Rotterdam

eigendom, cultuurgoederen en flora en fauna,

Tel: 010 – 44 00 200

over souvenirs die het voortbestaan van

Web: www.bdmuseum.nl

dier- en plantensoorten in gevaar brengen.

E-mail: info@bdmuseum.nl

14 september 2008 De heer Nico Schouten,
OPENINGSTIJDEN

Erfgoedinspectie, ministerie van OC&W, over

Dinsdag t/m zondag, 11 tot 17 uur

cultuurgoederen.

In juli en augustus is het museum ook

5 oktober 2008 Trendwatcher en E-commerce

op maandag geopend

ontwerp

‘portefeuillehouder’ Douanecontacten bij de

expert drs. ing. Richard Lamb over trends
GESLOTEN

Lezingen duren van 14–15 uur en zijn gratis toegankelijk.

Maandag, Eerste Pinksterdag,

Info en reserveringen: info@bdmuseum.nl of 010-4400200.

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag

WORKSHOPS

TOEGANG MUSEUM

11 juni,
juni, 16 juli
juli,
, 6 augustus en 22 oktober

Gratis

17 september Sieraden maken.

OPENBAAR VERVOER

Workshops duren van 14-16 uur. De toegang bedraagt € 3,-.

Tramlijn 7 (halte Westplein)

Info en reserveringen: info@bdmuseum.nl of 010-4400200.

Tramlijn 8 (halte Vasteland)
Metro Erasmuslijn (station Leuvehaven)

Tijdens de zomervakantie 2008 kun je je

beeld binnenzijde ROBERT LOWIES

Customizen van sneakers & designer toys.

beeld buitenzijde UNITED PHOTOS

in de komende jaren.

eigen luchtje maken op alle maandagen!

Herfstvakantie 2008 Lijk jij op Paris
Hilton? Of ben jij meer het Brad Pitt
type? In de herfstvakantie staat alles in
het teken van beroemdheden. Het museum
organiseert een wedstrijd voor lookalikes.

Raadpleeg voor de juiste data en tijden
de website van het museum www.bdmuseum.nl

LIFESTYLE HEEFT ZIJN PRIJS
de douane rekent af!
30 mei 2 november
toegang gratis

2008

Shop till you drop – of toch niet
helemaal? Weet jij wat je koopt?
En waar? Internetwinkels kunnen je
behoorlijk om de tuin leiden.
De spullen op die hippe Amerikaanse
website blijken uit Azië te komen.
Jij denkt voor een goede prijs
‘echte’ merkbrillen of designkleding
te kopen, maar helaas… het blijkt
allemaal nep. En die mooie schelp
die je kocht in een souvenirwinkel
op Isla Margarita, mag je die zomaar
meenemen?

VIAGRA V
R
VERKRIJG IJ
BAAR?
BLOOD
DIAMONDS

In een hypermoderne ‘lifestylestore’ worden
producten aangeboden die herkenbaar zijn
voor jongeren. Onder het motto ‘shop till
you drop’ worden verschillende thema’s met
de Douane in verband gebracht. Van kleding

IS
DAT BEEST
OOD
TOCH AL D

tot muziek, wapens en drugs, dieren en
natuur en van inspanning tot ontspanning.
Met multimediale middelen worden de
moderne douanetaken uitgelicht en uitgelegd.
De Douane controleert de goederenstromen
op alles wat verboden is, zoals smokkel
van wapens, drugs, medicijnen en gestolen
cultuurgoederen, bedreigde dier- en
plantensoorten en namaakartikelen. Daarbij
stuiten ze ook op mensensmokkel, dierenleed,
kinderarbeid of milieuvervuiling. Wat doet
de Douane? De bezoeker wordt geprikkeld om

ECHT OF
NAMAAK?

KIJKEN, KIJKEN…
KOPEN?

bij een aantal dilemma’s stil te staan en
een eigen standpunt in te nemen.

LIFESTYLE HEEFT ZIJN PRIJS, DE DOUANE REKENT AF!

EEN DYNAMISCHE TENTOONSTELLING VOOR JONG ÉN OUD OM OP EEN SPEELSE MANIER TE BELEVEN.

