
 

 

Ben jij een ouder tussen de 30 en 45 jaar, onderneem je graag culturele activiteiten met je kids en 
wil je meedenken over een nieuwe tentoonstelling in het Dordrechts Museum? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! 

 
Vanaf 25 juni opent er in het Dordrechts Museum een nieuwe tentoonstelling genaamd (T)huis. Deze 
tentoonstelling neemt jou als bezoeker mee langs kunst die reflecteert op de ‘gewone’ dagelijkse 
dingen. 

 
De voorbereidingen zijn al volop bezig: 6 jonge internationale designers en verschillende mensen in 
het museum zijn al keihard aan het werk om een inspirerende tentoonstelling neer te zetten. Maar 
omdat wij als museum deze tentoonstelling natuurlijk niet voor onszelf maken, maar voor jou, horen 
wij graag jouw mening.  

 
WAT 
Wij zoeken mensen die graag meedenken over de tentoonstelling (T)huis als lid van een focusgroep. 
Als je je aanmeld voor de focusgroep nodigen wij je een ochtend uit in het museum. Hier ga je in een 
groep van maximaal 15 personen meedenken over verschillende onderdelen van de tentoonstelling. 
In deze sessie van 2 uur horen wij graag jouw meningen en ideeën over o.a. het ontwerp van de zaal, 
de marketingstrategie en de programmering (workshops, lezingen etc.). 

 
WANNEER 
Vrijdag 24 maart van 10:00 tot 12:00 uur 
 
GOED OM TE WETEN 

• De sessie is bedoeld enkel voor ouders en niet voor kinderen.  

• Voor de sessie ontvang je €20,- 

• Eventuele reiskosten worden vergoed. 

• Als deelnemer van de focusgroep ben je van harte welkom op de feestelijke opening 

van de tentoonstelling. 

• Je ontvangt 3 vrijkaarten voor het Dordrechts Museum, zodat je samen met je 

kinderen, partner of vrienden de tentoonstelling kan bezoeken. 

WIE 
We zoeken mensen die aan de volgende eisen voldoen: 

• Je bent tussen de 30 en 45 jaar oud en hebt (jonge) kinderen  



 

• Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur en probeert je kinderen dan ook af en toe 

mee te nemen naar een culturele activiteit. 

Ben je enthousiast en wil je deelnemen? Dan zijn wij heel blij! Stuur een mailtje naar Yaël van 
Loosbroek-Speck (marketing en communicatiemedewerker) op yfgl.speck@dordrecht.nl o.v.v. 
focusgroep gezin. Zet in deze mail duidelijk je naam, leeftijd, telefoonnummer en hoe je hebt 
gehoord van deze oproep. Yaël zal vervolgens contact met je opnemen om je uit te nodigen voor de 
sessie.  
 

We hopen je snel te zien en samen (T)huis tot een groot succes te maken. 
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