Vrijdag 13 t/m zondag 15 september
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
www.beleeflandleven.nl

Beleef Landleven is een uniek evenement voor iedereen die van het
buitenleven houdt. In het idyllische Openluchtmuseum in Arnhem komt het
magazine Landleven tot leven en beleeft u het landleven in drie dimensies:
zien, beleven en doen.
Thema ‘Uit de streek’
Beleef Landleven staat dit jaar in het teken van de streek. U vindt er streekgerechten,
streekgroenten, maar ook streekgebruiken, streektaal, streekmuziek en dieren uit de
streek. Jong en oud vermaken zich tijdens Beleef Landleven. Bezoek bijvoorbeeld de
gezellige belevingsmarkt met vele kramen of maak een wandeling over de culinaire
weide. Daar kunt u proeven van streekgerechten en bijzondere streekproducten
kopen voor thuis. U kunt ook meedoen aan een de vele workshops met handige,
leerzame tips voor huis en tuin. Kinderen hoeven zich niet te vervelen; ze komen
oren en ogen te kort met de vele dieren, activiteiten en demonstraties. Uiteraard zijn
er ook oude ambachten uit alle windstreken van Nederland.
Het museum zelf biedt ook tal van leuke activiteiten. Maak bijvoorbeeld een
wandeling door één van Nederlands oudste kruidentuinen, leer een moestuin aan te
leggen of maak kennis met talloze oud-Hollandse huisdierrassen.
Wie van het buitenleven houdt voelt zich thuis op Beleef Landleven. Zien, beleven en
doen staan centraal! Kijk voor het complete activiteitenprogramma en kaartverkoop
op de site www.beleeflandleven.nl
Bezoekersinformatie
Adresgegevens
Nederlands Openluchtmuseum
Schelmseweg 89
6816 SJ Arnhem
Toegangsprijzen
Entree volwassenen
Entree kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)
Passe-partout

€ 15,30 p.p.
€ 10,75 p.p.
Gratis
€ 22,50 (bezoek 2 dagen lang Beleef Landleven)

NB: De dag-entree voor het Nederlands Openluchtmuseum is inbegrepen bij de prijs
van Beleef Landleven. Museumkaarthouders en Vrienden van het Nederlands
Openluchtmuseum hebben gratis toegang.
Openingstijden
Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september van 10.00 uur tot 17.00 uur
Informatie
Voor meer informatie over Beleef Landleven gaat u naar www.beleeflandleven.nl
Beleef Landleven is een initiatief van het magazine Landleven en wordt
georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum
www.openluchtmuseum.nl

Noot voor de redactie
Heel graag houden wij u op de hoogte van Beleef Landleven. Voor meer informatie
en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Juliëtte Bevelander-Roorda,
tel. 06 - 21 21 29 41 of mail naar j.bevelander@groenpromotie.nl

