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WELKOM in Arnhem
Arnhem is groen. Het groene karakter van
Arnhem vind je terug in de sfeervolle parken en
prachtige landgoederen die je kunt bezoeken.
Arnhem is creatief. ArtEZ hogeschool voor de
kunsten en het Modekwartier zijn broedplekken voor
fashion en design. Ook de binnenstad van Arnhem
heeft een veelzijdig winkelaanbod en daarnaast vele
gezellige cafés en restaurants.
Arnhem ademt cultuur. Arnhem is de
thuisbasis van gezelschappen als Introdans en Het
Gelders Orkest, met een prachtig stadstheater en een
gevarieerd aanbod aan kleine(re) theaters.
Het hele jaar door worden er talloze evenementen
georganiseerd in Arnhem. Of je nu op zoek bent naar
een hip festival, een sportief spektakel of een
sfeervolle markt je vindt het allemaal terug in de
evenementenkalender. Met de verschillende voordeelbonnen kun je Arnhem op een voordelige manier
ontdekken en beleven.

Veel plezier in Arnhem!
> BINNENTUIN DUDOK
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BRUISENDE binnenstad

> ZWANENSTRAAT

De binnenstad van Arnhem heeft voor ieder wat wils.
Ga terug in de tijd met de Slag om Arnhem, reik naar
grote hoogtes met de glazen panoramalift van de
Eusebiuskerk of ga ondergronds in de Historische
Kelders van Arnhem. Ben je meer van de moderne
architectuur, vergeet dan niet een bezoek te brengen
aan Rozet. Ook de innerlijke mens zal niks tekort
komen met talloze gezellige cafés en restaurants in de

binnenstad van Arnhem. Wanneer je met de trein naar
Arnhem bent gekomen dan zal het je zeker zijn
opgevallen. Het prachtige station Arnhem Centraal
naar ontwerp van architect Ben van Berkel
(UNStudio). Op loopafstand van de binnenstad van
Arnhem is dit toonbeeld van indrukwekkende
architectuur zeker het wachten waard geweest. Mocht
je slecht ter been zijn dan kun je vanaf station

BRUISENDE BINNENSTAD

Arnhem Centraal met de trolleybus naar het centrum.
Dit is vrij bijzonder want Arnhem is de enige stad in
de Benelux waar de trolleybus nog rijdt.
De Arnhemse winkelstraten in de binnenstad zijn
overzichtelijk, knus en liggen dicht bij elkaar. In de
binnenstad wandel je door de statige passage in het
Musiskwartier, struin je door kleine straatjes en sta je
even stil op een prachtig plein. In het Stegenkwartier
en de 7straatjes, net achter de grote winkelstraat in
de binnenstad, wandel je langs karakteristieke winkels.
De straatjes zijn gezellig en sfeervol, met leuke
winkels en een uniek aanbod.
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Combineer je bezoek aan Arnhem met een heerlijke
lunch of diner. Arnhem kent vele gezellige eettentjes
en terrasjes zoals op de Korenmarkt, Jansplaats,
Jansplein en aan de Rijnkade. Hier komen verschillende smaken en geuren samen. Ook in de avond en
nacht is er genoeg te doen. Arnhem heeft een rijk
aanbod van clubs, bars, bioscopen en theaters.
Wil je teveel zien en doen voor een dag? Blijf dan
slapen in een van de schitterende accommodaties die
Arnhem rijk is.
Kijk voor een overzicht op hotelsarnhem.nl.

Arnhem bruist. Ontdek het zelf!

> RIJNKADE
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HISTORIE

> BRIDGE TOO FAR, LUISTERPLEK LIBERATION ROUTE EUROPE

Slag om Arnhem
Arnhem heeft een rijke en bewogen
geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad
door alle historische beschrijvingen
over Arnhem. De Slag om Arnhem,
die in september 1944 aan de
oevers van de Rijn werd uitgevochten, maakte deel uit van
Operatie Market Garden. Bezoek
een van de musea over deze

ingrijpende episode. Het nieuwe
informatiecentrum Airborne at the
Bridge kijkt uit op de John Frostbrug
en is gevestigd aan de Rijnkade. Of
bezoek Airborne Museum ‘Hartenstein’ in het nabij gelegen
Oosterbeek. Kijk voor meer informatie over de Tweede Wereldoorlog
op liberationroute.com of
download de gratis Liberation Route
Europe App.

Ondanks het oorlogsgeweld in de
jaren 1944 -1945 heeft Arnhem
diverse fraaie middeleeuwse en
renaissance monumenten kunnen
behouden. Loop eens langs het
Presikhaeffs Huys, tegenwoordig in
bezit van de bekende modeontwerpsters TrixenRees. Of het
uit de 15e eeuw stammende
Duivelshuis, waar de Arnhemse
burgermeesters al sinds 1830 hun
werkkamer hebben. Het stadsgezicht van Arnhem wordt al meer
dan vijf eeuwen bepaald door de
laatgotische Eusebiuskerk.
Bijzonder in deze kerk is de glazen
lift waarmee je tot 73 meter de
hoogte in gaat. Vanaf boven heb je
prachtig uitzicht over Arnhem en
omstreken. Bij de Historische
Kelders neem je juist een kijkje
onder de grond. Deze 39
eeuwenoude met elkaar
verbonden kelders zijn in oude
glorie hersteld en zeker een bezoek
waard. Kijk voor meer informatie
over de Middeleeuwen op
spannendegeschiedenis.nl.

CREATIEVE STAD
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CREATIEVE stad
Liefhebbers van mode halen hun
hart op in Arnhem! De in Arnhem
gevestigde modeacademie ArtEZ,
hogeschool voor de kunsten,
speelt een grote rol in het
aantrekken en ontwikkelen van
modetalenten. Ook een aantal
toonaangevende modeontwerpers
zoals TrixenRees en Sjaak Hullekes
hebben hun winkel in Arnhem
gevestigd.

Modekwartier
In het Modekwartier, op loopafstand van de winkels in de
Arnhemse binnenstad, hebben zich
tal van modeontwerpers gevestigd.
Koop de nieuwste mode rechtstreeks in het atelier van de
ontwerper. Of je nou op zoek bent
naar accessoires, het nieuwste
design of een eyecatcher voor je
interieur. Je hebt het hier allemaal.

Kunst & architectuur
Erg creatief is Rozet, middelpunt
voor cultuur, kennis en educatie in
Arnhem. Het bijzondere gebouw

> MODEKWARTIER

heeft al diverse prijzen gewonnen
en is voor iedereen (gratis)
toegankelijk. Indrukwekkende
kunstwerken die je zo tegen het
‘lijf’ loopt zijn het Feestaardvarken
bij Rozet en de sfinx aan de voet

van de John Frostbrug. De graffiti
plek Wall of Fame (Boterdijk 1) en
culturele broedplaats Showroom
Arnhem laten de creatieve kant
van Arnhem zien.
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GROENE stad

> PARK SONSBEEK

Arnhem ligt middenin een spectaculaire
groene omgeving, met aan de ene kant de
Veluwe en aan de andere kant het uiterwaardengebied.

er zelfs je werk doen. Stop ook eens bij een van de vele
stadstuinen zoals de Spijkertuinen, de Watertuin vol
lelies en kikkers of de unieke verticale tuin in de
Bloemstraat.

Ook kent Arnhem hele mooie stadsparken; Park
Sonsbeek, Park Zypendaal en Gulden Bodem zijn de
meest bekende parken. Je kunt er sporten, luieren,
picknicken, elkaar ontmoeten en heerlijk slenteren. Dat
Park Sonsbeek een prachtig en centraal gelegen park is
blijkt wel uit de vele evenementen die er het hele jaar
door plaatsvinden. Door de gratis wifi in het park kun je

Dwaal een dagje door de uitgestrekte uiterwaarden en
moerassen met rondzwervende kuddes paarden en
runderen in Uiterwaardpark Meinerswijk. Arnhem en
haar directe omgeving zijn een zeer populair wandelen fietsgebied. Kijk voor de leukste routes op
visitarnhem.com.

TOPATTRACTIES

TOPattracties
Koninklijke Burgers’ Zoo
burgerszoo.nl
Maak een reis om de wereld in één dag! Van woestijndieren tot oceaandieren in Koninklijke Burgers’ Zoo
vind je ze allemaal. Geniet van een heerlijke lunch
met uitzicht op de giraffen.

Nederlands Openluchtmuseum
openluchtmuseum.nl
In het Nederlands Openluchtmuseum komt geschiedenis tot leven. Stap letterlijk terug in de tijd en
beleef het dagelijkse leven van vroeger. Maak een ritje
in een oude tram of voel de hitte van het smidsvuur.

Museum Arnhem
museumarnhem.nl
Laat je verrassen bij Museum Arnhem door een van de
twintig tentoonstellingen per jaar! De vaste collectie
van moderne kunst is altijd te zien. Daarnaast kun je
heerlijk ontspannen in het museumcafé.

Airborne at the Bridge
airbornemuseum.nl
Vanuit het perspectief van drie individuen wordt het
verhaal van ‘een brug te ver’ de John Frostbrug en de
Slag om Arnhem belicht.
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10
Nederlands Watermuseum
watermuseum.nl
Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en
interactief museum over alle aspecten van water. Een
écht doemuseum waar je waterproefjes kunt
uitvoeren en waar je alles komt te weten over het
watergebruik in de wereld.

Airborne Museum ‘Hartenstein’
airbornemuseum.nl
Hét museum over de Slag om Arnhem is gehuisvest in
het voormalig hoofdkwartier van de Britten tijdens de
slag. In de Airborne Experience waan je je letterlijk
midden in de strijd.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe
hogeveluwe.nl
Het Nationale Park De Hoge Veluwe bestaat uit 5.400
hectare natuur en een grote diversiteit aan plantenen diersoorten. Het park kent een unieke combinatie
van natuur, kunst en architectuur. In dit park vind je
o.a. het Kröller-Müller Museum en de gratis witte
fietsen.

Kröller-Müller Museum
krollermuller.nl
Het Kröller-Müller Museum bezit een wereldberoemde collectie voornamelijk 19de en 20ste
eeuwse beeldende kunst. Het museum heeft een
uitgebreide collectie van o.a. Vincent van Gogh.

PODIA EN GEZELSCHAPPEN
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PODIA en gezelschappen

Arnhem heeft een groot
aanbod aan podia en
gezelschappen. Zoals dans,
muziek, theater en vele
andere kunstvormen. Zij
bieden allen het gehele jaar
door een gevarieerd
programma. Een actueel
overzicht van het uitgaansaanbod is te vinden op
uitinarnhem.com.

Het Gelders Orkest

Introdans

De passie voor klassieke muziek
draagt dit toonaangevend symfonieorkest over op zowel jong als
oud. Bijzonder zijn de LABconcerten waarin mooie verhalen
worden verteld over de muziek
en componist door musici en een
presentator.
hetgeldersorkest.nl

Moderne balletvoorstellingen van
binnen- en buitenlandse choreografen. Elementen uit het klassiek
ballet worden gecombineerd met
moderne danstechnieken.
introdans.nl

Toneelgroep Oostpool
Voorstellingen van dit nationale
theatergezelschap zijn door heel
Nederland te zien maar ook vaak
in hun eigen theater in Arnhem.
oostpool.nl

Huis van Puck
Hét centrum voor amateurpodiumkunsten waar artiesten elkaar
ontmoeten in de theaterzaal of
één van de repetitieruimten.
huisvanpuck.nl
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Eusebius

ArtEZ Concertzaal

Beginnende theater- en dansproducenten zetten hun eerste
stappen in het vak. Het enthousiasme, de ambities en dromen zijn
groot en dat voelt het publiek.
denieuweoost.nl

De Eusebiuskerk is open voor
bezichtiging, de panoramalift
brengt bezoekers naar 73 meter
hoogte. Daarnaast zijn er gedurende het jaar veel exposities,
concerten en evenementen.
eusebius.nl

Bijna dagelijks zijn er op ArtEZ
hogeschool voor de kunsten
concerten, muziekmasterclasses,
tentoonstellingen en theater- en
dansuitvoeringen die voor het
publiek toegankelijk zijn.
artez.nl

Musis

Posttheater

Bij Musis geniet je het hele jaar
door in een prachtige entourage
van een scala aan theater, opera,
musicals, concerten, cabaret,
shows en dans.
arnhemsepodia.nl

Veel grote namen vonden een
startpodium in het Posttheater
en strijken nog met plezier neer
tijdens try-outs en tournees. Van
jong talent tot gevestigde cabaretiers, allemaal in het Posttheater.
posttheater.nl

Luxor Live

GelreDome

Popcentrum Jacobiberg is het
podium voor de beginnende
popmuzikant in Arnhem.
jacobiberg.nl

Productiehuis
De Nieuwe Oost

Stadstheater Arnhem
Stadstheater Arnhem staat op
een plek waar een meer dan 100
jarige theatertraditie zich heeft
afgespeeld. Het gebouw is de
thuisbasis van Introdans. Het
aanbod van dit theater is breed
met onder andere theater, opera,
musicals en concerten.
arnhemsepodia.nl

Het GelreDome is het grootste
theater van Nederland en is naast
de thuisbasis van voetbalclub
Vitesse de plek voor internationale concerten en evenementen,
zoals Justin Bieber in 2016.
gelredome.nl

Gevestigd in een monumentaal
pand uit 1915, is Luxor Live hét
poppodium van Arnhem en dé
plek voor optredens.
luxorlive.nl

Jacobiberg

Willemeen
Het stedelijke jongerencentrum
en subcultureel podium van
Arnhem met een doorlopend
activiteitenprogramma.
willemeen.nl
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05/03

05 Sonsbeekmarkt

FOTO: MASHA BAKKER

De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een
streekmarkt en een theatraal buitenfestival.
Dit vrolijke maandelijkse feest met kleurrijke
kramen en mobiele keukentjes is gericht op
pure voeding uit de streek of wereldse en
creatieve producten.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekmarkt.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

15 Nationale Boomfeestdag
De 61e editie van de Boomfeestdag waarbij
kinderen van basisscholen struiken en bomen
komen planten.
Locatie: Park Lingezegen
boomfeestdag.nl

19 Rondje Nederland
De leukste familieloop van Nederland. Kinderen lopen de 1 of 2,5 km en volwassenen de
5 of 10 km. Het parcours loopt dwars door
het openluchtmuseum en op het plein zijn
vele leuke activiteiten. Kortom, voor ieder wat
wils!
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
rondjenederland.com

19/03
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APRIL
01 t/m 09 EK volleybal meisjes
onder 18 jaar
Arnhem is gaststad van het EK volleybal voor
meisjes onder 18 jaar. Ook het Nederlands
team strijdt om de ereplaatsen.
Locatie: Sportcentrum Valkenhuizen
sportinarnhem.nl

02 Kijken, kijken, kopen
Een culturele koopzondag met meer dan 20
acts in verschillende winkels in de binnenstad!
Locatie: Binnenstad Arnhem
studiohalfvol.nl

03 t/m 09 Nationale Museumweek
Dit is het moment om een museum te
bezoeken. Veel Arnhemse musea bieden gratis
toegang, kortingen en extra activiteiten.
Locatie: Diverse musea
nationalemuseumweek.nl

15 & 16 Arnhem Cup Handbal
De Arnhem Cup weet de internationale handbalwereld elk jaar opnieuw te verrassen. Door
de uitbreiding naar 128 ploegen belooft het
een bijzondere editie te worden.
euro-sportring.nl

02 Sonsbeekmarkt

03/04
t/m
09/04

De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een
streekmarkt en een theatraal buitenfestival.
Dit vrolijke maandelijkse feest met kleurrijke
kramen en mobiele keukentjes is gericht op
pure voeding uit de streek of wereldse en creatieve producten.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekmarkt.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

NEDERLANDS OPENLUCHTMUSEUM

EVENEMENTEN 2017
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16/04

16 Dancetour Arnhem
Dance-evenement die gratis toegankelijk is.
Kom dansen in de buitenlucht en geniet van de
absolute top aan dj’s.
Locatie: Stadsblokken
dancetour.nl

26 Koningsnacht
Arnhem begint vroeg met feestvieren tijdens
Koningsnacht. De binnenstad biedt een gevarieerd programma met voor elk wat wils.
Locatie: Diverse locaties in de stad
koningsdag-arnhem.nl

27 Koningsdag
Arnhem bruist tijdens Koningsdag. In de wijken
en Park Sonsbeek zijn activiteiten voor het hele
gezin. In de binnenstad is het één groot
feest met tientallen podia en veel artiesten.
Locatie: Diverse locaties in de stad
koningsdag-arnhem.nl

30 Team Triathlon
Kom en geniet van dit triathlon spektakel. In
teams van drie wordt de Arnhemse Uitdaging
(1/16 triathlon) afgelegd.
Locatie: omgeving zwembad Klarenbeek
teamtriathlon.nl

27/04
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MEI
04 & 05 Bevrijdingsdag- nacht
Op diverse locatie herdenkt en viert men de
vrijheid.
Locatie: Diverse locaties in Arnhem
uitinarnhem.com

05 t/m 07 BMX Supercross
Papendal
Kom kijken naar de UCI BMX Supercross
#OpPapendal! Juich onze nationale helden toe
zoals Jelle van Gorkom maar geniet ook van
de andere internationale toppers! Geniet ook
van de Pump Battle World Series en diverse
kinderactiviteiten.
Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal
papendal.nl

05 t/m 07 Framed Festival
Geniet van een weekend vol hiphop en scheurende gitaren. Ambachtelijke streekgerechten
en smokin’ BBQ van rollende keukens. Een
groot aanbod van lokaal speciaal bier en een
whiskeyproeverij. En last but certainly not
least, een spectaculair randprogramma met
BMX stunts en een daredevil kidsplayground.
Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal
papendal.nl

06 & 07 Holland Classic
WielerEvent
Een fantastisch wielerevent met wielren- en
MTB-tochten van diverse afstanden door
prachtig Gelders landschap. Afhankelijk van de
vorm van de dag kun je één of meerdere lussen
fietsen. Na elke lus kom je terug #OpPapendal
waar je kunt pauzeren en rondneuzen op de
Bike Expo.
Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal
papendal.nl
05/05
t/m
07/05

EVENEMENTEN 2017
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13/05
&
14/05

07 Sonsbeekmarkt
De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een
streekmarkt en een theatraal buitenfestival.
Dit vrolijke maandelijkse feest met kleurrijke
kramen en mobiele keukentjes is gericht op
pure voeding uit de streek of wereldse en creatieve producten.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekmarkt.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

13 & 14 Nationale Molendag
Zoveel mogelijk molens draaien op deze dag en
er zijn bij een aantal molens activiteiten.
Locatie: Molens in Arnhem
nationalemolendag.nl

13 & 14 Arnhemse Kadedagen
De jaarlijkse Kadedagen is een evenement voor
jong en oud, waarbij de scheepvaarthistorie van
Arnhem beleefd kan worden. Er liggen bijzondere schepen, dit jaar extra veel sleepboten,
aan de kade. Verder zijn er leuke activiteiten
zoals touwslaan, klinken en visroken (en eten).
Locatie: Rijnkade
shsa.nl

13 & 14 Eredivisie Beachvolleybal
Na het succes van vorig jaar is er ook dit
weekend weer Eredivisie Beachvolleybal in
Arnhem. De beste beachvolleyballers laten zich
zien op de beachvelden op het Velperplein en in
Sportcentrum Valkenhuizen.
Locatie: Velperplein/Musis en Sportcentrum
Valkenhuizen
volleybal.nl/beachvolleybal
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MEI

19/05
t/m
21/05

19 t/m 21 Rrrollend Arnhem
Het Gele Rijders Plein wordt een weekend
lang gesierd met foodtrucks, happen, drankjes
en gezelligheid. Lekker knus, bourgondisch en
singer-songwriters met hun gitaar.
Locatie: Gele Rijders Plein
rrrollend.nl

19 t/m 21 Turks Festival
Een festival vol verrassingen op het gebied van
kunst en cultuur, genieten van heerlijke Turkse
smulpartijen, live muziek en dans, vakanties
boeken en nog veel meer……
Locatie: Park Presikhaaf
turkfestivaliarnhem.com

19 t/m 28 Voorjaarskermis
Gevarieerde kermis op het terrein rondom
de Rijnhal boordevol attracties voor het hele
gezin.
Locatie: Terrein bij Rijnhal/ Decathlon
kermisarnhem.nl

24 & 25 Hemelvaartsdag- en
nacht
Diverse activiteiten en optredens op de
Arnhemse uitgaanspleinen.
Locatie: Diverse locaties binnenstad
uitinarnhem.com

25 Hommelsemarkt
Zeer uitgebreide markt: met jaarlijks 60.000
bezoekers, met ruim 400 handelaren verspreid
over 2 km. Wat je ook zoekt, hier kun je het
vinden.
Locatie: Hommelsestraat/ Hommelseweg
uitinarnhem.com

EVENEMENTEN 2017

25 & 28 Sonsbeek Vlotconcert
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25/05
&
28/05

Tijdens de traditionele vlotconcerten kunnen
bezoekers genieten van diverse bigbands,
jazzoptredens en fanfaremuziek.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekfestival.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

25 t/m 28 Hoogte80 Festival
Hoogte80 Festival biedt rondom Hemelvaart
vier dagen lang prachtige theater- en dansvoorstellingen, verrassende muziek, vernieuwende literatuur, absurd straattheater, lekker
eten en drinken en het mooiste uitzicht van
Arnhem. Toegang tot het festivalterrein is
gratis.
Locatie: Hoogte 80
h80festival.nl

25/05
t/m
28/05

Francois Fernandez en Yun Kim, barokviool:
J.S. Bach, de solo’s voor viool waaronder de
onvergetelijke Chaconne. Twee geweldige
spelers, die in vrijwel alle grote barokorkesten
te horen zijn!
Locatie: Koepelkerk Arnhem
muziekkoepelarnhem.nl

FOTO: ARVID EHLERT

27 Concert Muziekkoepel Arnhem
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JUNI

03/06

03 Free Your Mind Festival
Free Your Mind festival staat voor een open
community van mensen met liefde voor
muziek, kunst, leven en vrijheid.
Locatie: Stadsblokken
freeyourmindfestival.nl

03 & 04 Arnhem Cup
Met Pinksteren is Arnhem voor voetballiefhebbers een van de leukste plekjes van Nederland.
Onze stad wordt dan opgezocht door heel veel
teams uit allerlei Europese windstreken voor
de Arnhem Cup! Het toernooi staat voor een
prachtig sportief avontuur.
Locatie: Diverse voetbalverenigingen
euro-sportring.com/nl/toernooien/arnhem-cup

04/06

De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een
streekmarkt en een theatraal buitenfestival.
Dit vrolijke maandelijkse feest met kleurrijke
kramen en mobiele keukentjes is gericht op
pure voeding uit de streek of wereldse en creatieve producten.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekmarkt.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

FOTO: MASHA BAKKER

04 Sonsbeekmarkt

EVENEMENTEN 2017
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04/06

04 Westerveld Fair
Op 1e Pinksterdag is er een middag vol demonstraties met trekpaarden, valkerij, schaapsdrijven
met bordercollies, slipjacht, dressuur. Daarnaast
is er een grote markt met brocante, sieraden,
kleding en streekproducten. De fair is gratis
toegankelijk en geopend van 11.00 - 17.00 uur.
Locatie: Park Westerveld Elden
evenementen-elden.nl

04, 11, 18 & 25 Park Open
Elke zondagmiddag in juni is er een gratis
toegankelijk zomers openluchtconcert op de
Ronde Weide in Sonsbeek. Je kunt luisteren
naar verrassende en diverse muziek, heerlijk
eten en drinken en op je kleedje chillen in
het gras! Voor de kleine bezoekers wordt er
een leuk, creatief en actief kinderprogramma
georganiseerd.
Locatie: Ronde Weide, Park Sonsbeek
parkopen.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

05, 18 & 25 Sonsbeek Vlotconcert
Tijdens de traditionele vlotconcerten kunnen
bezoekers genieten van diverse bigbands,
jazzoptredens en fanfaremuziek.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekfestival.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

Bu

V
24 

AM

htsew
Utrec

ST

ER

DA

M

SE

W

EG

C

eg

F

ERL

AN

Utre
chts
es

GS

© 2016 przewalski.nl

OND

P

UI T E R WA A RDE NPA R K
M EINE R S W I J K

> visitarnhem.com
Luisterplek Spannende Geschiedenis Middeleeuwen > spgs.nl
Luisterplek Liberation Route Europe > liberationroute.com
Musea en attracties
A

Nederlands Openluchtmuseum > openluchtmuseum.nl

B

Nederlands Watermuseum > watermuseum.nl

C

Museum Arnhem > museumarnhem.nl

D

Airborn at the Bridge> airbornemuseum.nl

E

Nederlands Wijnmuseum > wijnmuseum.nl

F

Airborne Museum ‘Hartenstein’ > airbornemuseum.nl

G

Koninklijke Burgers’ Zoo > burgerszoo.nl

H

Museum Bronbeek > museumbronbeek.nl

I

Erfgoedcentrum > rozet.nl

J

Het Nationale Park De Hoge Veluwe > hogeveluwe.nl
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Bezienswaardigheden
en theaters
1

Park Sonsbeek

2

Molenplaats Sonsbeek

3

Eusebiuskerk

4

Historische Kelders

5

Modekwartier

6

GelreDome

7

Stadstheater Arnhem

8

Musis

9

Duivelshuis/Stadhuis

10

Rozet

11

Feestaardvarken

12

Luxor Live

13

Posttheater

14

Theater aan de Rijn

15

Huis Oostpool

16

Theater Het Hof

17

Sabelspoort

18

John Frost brug

19

Huis Zypendaal

20

Pathé

21

Vue Arnhem

22

Focus Filmtheater

23

Willemeen

24

Papendal

25

Immerloo Park
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FASHION + Design Festival Arnhem
Fashion + Design Festival Arnhem is hét
zomerse stadsfestival waar mode, design,
kunst en cultuur met elkaar versmelten.
Van schets tot schap, van showen tot
shoppen, en van leren tot reflecteren.
In juni is Arnhem de ontmoetingsplaats
bij uitstek voor iedereen met een hang
naar creativiteit. Kijk voor meer informatie op fdfarnhem.nl.

15/05 t/m 02/07 ArtEZ finals
In mei, juni en juli presenteren de eindexamenstudenten van ArtEZ hogeschool voor
de kunsten zich met hun werk. Maak kennis
met de nieuwe generatie kunstenaars, bezoek
de exposities, dans- en theatervoorstellingen,
fashionshows en concerten.
Locatie: Diverse locaties Arnhem
artez.nl/finals

10/06 Nacht van de Mode
Het Arnhemse Modekwartier bruist van de
creativiteit: ontwerpers en ondernemers
openen tot middernacht de deuren van hun
winkels en ateliers voor iedereen die van
mode en design houdt. Neem een kijkje in de
keuken van de ontwerper en dompel je onder
in een warm bad van passie en vakmanschap.
Ondertussen is het op straat ook goed toeven:
met onder meer een speciale opening, theater,
livemuziek en fijne horeca.
Locatie: Modekwartier
nachtvandemode.com

EVENEMENTEN 2017
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15/05
t/m
02/07

21/06 t/m 09/07 Hoop!!
Cirque de la Liberté
Na het succes van FASHIONATA, STROOM en
DURF! Cirque de la Liberté presenteert stichting touchstones deze gloednieuwe circustheatershow. Professionele circusartiesten,
muzikanten en ontwerpers zorgen samen voor
een onvergetelijk, niet te missen, avontuur!
Locatie: ASM Haven Stadsblokken
hoop.cirquedelaliberte.nl

22 t/m 25/06
Arnhemse Stockdagen
Ruim 130 ontwerpers en high-end winkeliers
openen de deuren van hun voorraadkasten.
Vier dagen lang kun je door heel Arnhem
terecht voor stoffen, fournituren, samples en
prototypes. Maar ook voor kleding, sieraden,
tassen en accessoires van topontwerpers voor
mooie prijzen.
Locatie: Centrum en Modekwartier
arnhemsestockdagen.nl

10/06

26

JUNI

16/06
t/m
18/06

16 Velo-city Cycling Festival
Fiets- en festivalfans opgelet! Internationaal
fietscongres Velo-city komt naar Gelderland
en ter ere daarvan vindt in park Sonsbeek het
eerste fietsfestival van Arnhem plaats. Spring
op je fiets, kom langs en ontdek het laatste op
fietsgebied.
Locatie: Park Sonsbeek
cyclingfestival.nl

16 t/m 18 Eten op Rolletjes
Rondreizend foodfestival Eten op Rolletjes komt
weer terug naar Arnhem. Ook ditmaal maken
we voor even van Arnhems Buiten een groot
openluchtrestaurant met wel 30 foodtrucks.
Dit jaar sluiten we aan bij het Fashion + Design
Festival.
Locatie: Arnhems Buiten
etenoprolletjes.nl

22 t/m 24 Nieuwe Types; festival
voor nieuwe literatuur
In drie dagen tijd kijken we vooruit in de
toekomst van de literatuur en gaan we op zoek
naar nieuwe verhalen, nieuwe schrijvers en
nieuwe vertelvormen.
Locatie: Diverse locaties binnenstad
nieuwetypes.nl

22/06
t/m
24/06

EVENEMENTEN 2017
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24/06

23 Concert Celine Dion
Een exclusieve show van Celine Dion in het kader
van haar ‘LIVE 2017’ tour.
Locatie: GelreDome
gelredome.nl

24 Dansen in de Steile Tuin
Trek de dansschoenen aan en kom dansen, doe
mee met de workshop en bekijk demonstraties.
Locatie: Steile Tuin (Park Sonsbeek)
sonsbeekfestival.nl
TERUGKEREND EVENEMENT
28/06
t/m
02/07

28 t/m 02 juli
Outdoor Gelderland
Outdoor Gelderland, topsport in een fantastische ambiance! Naast internationale paardensport is er een Culifair met diverse stands
en restaurants, waar je naar hartelust kunt
winkelen en genieten. De toegang is op alle
dagen gratis, met uitzondering van de tribunes
op zaterdagavond en zondagmiddag.
Locatie: Sportcentrum Papendal
outdoorgelderland.nl

28

JULI

01/07
&
02/07

01 AMZAF Young talent Festival
Het zomerfestival met jong toptalent op het
gebied van muziek, dans en theater op de
meest unieke locatie in Gelderland. De deuren
gaan om 17.00 uur open. Het programma start
om 19.00 uur en eindigt 24.00 uur.
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
amzaf.nl

01 & 02 Immerloo Park Festival
Immerloo Park Festival tovert het mooie stadspark om tot een gezellig familiefestival, waar
voor jong en oud veel te doen is. Beleef een
divers programma vol met inspirerende muziek,
theater, kunst en workshops.
Locatie: Immerloo Park
immerlooparkfestival.nl

02 Sonsbeekmarkt
De Sonsbeekmarkt is een mix tussen een
streekmarkt en een theatraal buitenfestival.
Dit vrolijke maandelijkse feest met kleurrijke
kramen en mobiele keukentjes is gericht op
pure voeding uit de streek of wereldse en creatieve producten.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekmarkt.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

01/07

EVENEMENTEN 2017

02, 09 en 16
Sonsbeek Vlotconcert
Tijdens de traditionele vlotconcerten kunnen
bezoekers genieten van diverse bigbands, jazzoptredens en fanfaremuziek.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekfestival.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

29

06 t/m 09 ArnhemProeft!		
Gezellig laidback in het Musispark. Heerlijk
toeven tussen de bomen. Proeven van het
talent dat Arnhem je kan bieden. Maar liefst
20 deelnemers laten je kennis maken met
verrassende gerechtjes uit de open keukens en
heerlijke dranken, begeleid door het Arnhemse
muziek- en cultuurtalent!
Locatie: Musispark
arnhem-proeft.nl

02, 09, 16, 23 & 30 Park Open
Elke zondagmiddag in juli is er een gratis
toegankelijk zomers openluchtconcert op de
Ronde Weide in Sonsbeek. Je kunt luisteren
naar diverse muziek, heerlijk eten en drinken en
op je kleedje chillen in het gras! Voor de kleine
bezoekers wordt er een leuk, creatief en actief
kinderprogramma georganiseerd.
Locatie: Ronde Weide, Park Sonsbeek
parkopen.nl
TERUGKEREND EVENEMENT

05 t/m 09 World Street Painting
Festival
Arnhem wordt verfraaid met krijtkunst; op
verschillende pleinen worden streetpaintings in
3D en 4D gemaakt.
Locatie: Binnenstad Arnhem
worldstreetpainting.nl

05/07
t/m
09/07

30

JULI
08 & 22 Dansen in de Steile Tuin
Trek de dansschoenen aan en kom dansen, doe
mee met de workshop en bekijk demonstraties.
Locatie: Steile Tuin (Park Sonsbeek)
sonsbeekfestival.nl

28 t/m 30 Festival De Luie Hond
Funk, soul, reggae, foodtrucks en een uitgebreid
programma voor kids.
Locatie: Stadsblokken Arnhem
festivaldeluiehond.nl

TERUGKEREND EVENEMENT

12 Holiday Kick off Jeugdland
De zomervakantie wordt dit jaar weer spetterend geopend bij Decathlon Rijnhal. Voor
iedereen is er wel iets leuks te doen.
Locatie: Decathlon/Rijnhal
jeugdland.nl
23/07

21 & 22 Klassiek in het park
Klassieke muziek door de Nederlandse
Fluitacademie.
Locatie: Steile Tuin (Park Sonsbeek)
sonsbeekfestival.nl

23 Festival Waterdruppels
Het festival brengt een gevarieerd programma
met muziek, dans, theater en muziek rondom
de Fonteinvijver in het Sonsbeekpark. Het
zijn de waterdruppels van de fontein die de
artiesten inspireren tot hun voorstellingen.
Locatie: Park Sonsbeek
sonsbeekfestival.nl

MONDRIAAN TOT DUTCH DESIGN
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MONDRIAAN tot Dutch Design
Van Mondriaan tot zigzagstoel. Van rood,
blauw, geel tot Rietveldpaviljoen. De hele
wereld kent de kunstwerken en ontwerpen
van De Stijl. De vernieuwingsdrang van De
Stijl wordt de laatste 25 jaar voortgezet
onder de noemer Dutch Design.

De Stijl heeft vele ontwerpers en architecten beïnvloed en inspireert hedendaagse kunstenaars nog steeds. Piet
Mondriaan is voor alle De Stijl-kunstenaars het grote voorbeeld.

In 2017 is De Stijl 100 jaar oud. Alle reden om groots
te vieren dat de iconen van vernieuwing van toen na
100 jaar nog springlevend zijn. Gedurende het hele
jaar vinden tal van grote en kleine tentoonstellingen
plaats op verschillende locaties in Nederland. Zo ook
bij Museum Arnhem.

> PIET MONDRIAAN - VICTORY BOOGIE WOOGIE (1942-44)

32

Peter Alma | Van De Stijl naar
communisme
Tot 19 maart 2017

Stijlloos: realisme versus
abstractie
Tot 7 mei 2017

Deze tentoonstelling zoomt in op het werk van de
Nederlandse kunstenaar Peter Alma (1886-1969).
Hij hoorde bij de groep avant-garde kunstenaars in de
eerste helft van de vorige eeuw, net als zijn goede
vriend Piet Mondriaan. Alma ontwikkelde zich als
schilder vanuit de figuratie naar abstractie.

De tentoonstelling Stijlloos toont de complexe
tijdsgeest van de eerste decennia van de twintigste
eeuw aan de hand van het realisme. Hoe gaven
kunstenaars als Jan Mankes, Jan Sluijters en Carel
Willink in hun werk uiting aan dezelfde maatschappelijke kwesties en vraagstukken als De Stijl-kunstenaars? Liggen de principes van de realisten en de
abstracten eigenlijk wel zo ver uit elkaar?

> PETER ALMA - MUURSCHILDERING STATIONSHAL
AMSTERDAM AMSTEL (1939)

Meer weten over Mondriaan tot Dutch Design?
Kijk op visitarnhem.com.

VO O R D E E L

De Arnhemse Kinderboekwinkel
8000 kinder- en jeugdboeken: een paradijs voor iedereen
die van lezen houdt.
Tegen inlevering van deze bon krijg je een kinderboekenposter cadeau!

VO O R D E E L

Museum Arnhem
Kunst kijken in één van de mooist gelegen museumgebouwen van Nederland met schitterend uitzicht over de
Rijn.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je een gratis
ansichtkaart.

VO O R D E E L

Uit®waarde
Uit®waarde ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt
dagrecreatiegebieden met sportfaciliteiten, bewegwijzerde
recreatieve routes, watersportligplaatsen en tien toeristische pontjes.
Tegen inlevering van deze bon ontvangt de tweede
passagier een gratis overtocht op het Renkumse Veer of
Beuningen-Slijk-Ewijk.

VO O R D E E L

Nederlands Wijnmuseum
BELEEF WIJN! Kom ontdekken, proeven en genieten in de
authentieke wijnkelders & wijnmuseum.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 10% korting op
alle proeverijen, zowel individueel als met groepen.

VOORDEELBONNEN
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34
Weverstraat 26
6811 EM Arnhem
(026) 445 12 77
lezenisleuk.nl

lezenisleuk.nl

De Arnhemse Kinderboekwinkel

Geldig t/m december 2017.

Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem
(026) 303 14 00
museumarnhem.nl
Geldig t/m december 2017.

museumarnhem.nl

Museum Arnhem

Uit®waarde

Geldig tijdens vaarseizoen in 2017.

uiterwaarde.nl

Postbus 6139
4000 HC Tiel
(0344) 68 16 44
uiterwaarde.nl

Nederlands Wijnmuseum

Geldig t/m december 2017.

wijnmuseum.nl

Velperweg 23
6824 BC Arnhem
(026) 442 40 42
wijnmuseum.nl

VO O R D E E L

Iveau Burgers & Wijnbar
Bij Iveau kun je genieten van heerlijke burgers in combinatie met een goed glas wijn, een bijzondere combinatie
die je niet vaak ziet.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je een heerlijk
glas Valdecaz Verdejo bij bestelling van één van onze
lunchgerechten.

VO O R D E E L

Nederlands Watermuseum
Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en
interactief museum over alle aspecten van water.
Een écht doe-museum.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je het tweede
kaartje gratis.

VO O R D E E L

Introdans
Beleef Introdans met de hele familie.
Neem twee betalende volwassenen mee naar de
voorstelling benoemd op de achterzijde en één kind mag
gratis naar binnen!

VO O R D E E L

Introdans
Maak kennis met Introdans, een uniek dansgezelschap van
wereldklasse.
Tegen inlevering van deze bon zit je 1e rang voor de prijs
van 2e rangskaarten in Stadstheater Arnhem.

VOORDEELBONNEN
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36
Kleine Oord 78
6811 HZ Arnhem
(026) 379 68 25
burgersenwijn.nl

burgersenwijn.nl

Iveau Burgers & Wijnbar

Geldig t/m december 2017.

Zijpendaalseweg 26-28
6814 CL Arnhem
(026) 445 25 48
watermuseum.nl

watermuseum.nl

Nederlands Watermuseum

Geldig t/m december 2017.

Introdans

Maximaal 4 volwassenen en twee kinderen per bon. Telefonisch
reserveren o.v.v. bonnenboekje Visit Arnhem bij het bespreekbureau
van Stadstheater Arnhem, telefoonnummer (026) 443 73 43.

introdans.nl

Hoera voor Hans: 21 + 22 januari 2017
12 maart 2017
introdans.nl

Introdans

Maximaal 4 kaarten per bon. Telefonisch reserveren o.v.v. bonnenboekje Visit Arnhem bij het bespreekbureau van Stadstheater
Arnhem, telefoonnummer (026) 443 73 43.

introdans.nl

Monumentaal: 17 + 18 februari 2017
7 + 8 april 2017
introdans.nl

VO O R D E E L

Koninklijke Burgers’ Zoo
Koninklijke Burgers’ Zoo is een modern dierenpark in een
bosrijke omgeving, waar dieren zo natuurlijk mogelijk in zo
groot mogelijke vrijheid leven.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je bij de kassa één
fullcolor dierentuingids met veel informatie over de
dieren en hun leefgebieden.

VO O R D E E L

Anne&Max
Bij ons ben je elke dag welkom. We werken met verse,
authentieke en gezonde producten. Maar boven alles
willen we een huiskamer in de stad zijn, een plek waar je
elk moment van de dag thuis bent.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 10% korting op
je ontbijt bij Anne&Max Arnhem.

VO O R D E E L

HIPSZ Factory
De leukste baby- en kinderkleding/schoenen winkel van
Arnhem. Ruim 300 m2 winkelplezier met hippe merken als
Bellerose, Little 10Days, IMPS&ELFS, Indian Blue Jeans,
Tommy Hilfiger en vele schoenmerken.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 10% korting op
een artikel in onze winkel.

VO O R D E E L

iogurtie’s
De lekkerste frozen yogurt van heel Arnhem! Kom gauw
langs en geniet van jouw froyo, açaí bowl,smoothie of
detox sap op ons gezellige terras.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 50% korting op
de 2e smoothie of detox sap.

VOORDEELBONNEN
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38
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
(026) 442 45 34
burgerszoo.nl

burgerszoo.nl

Koninklijke Burgers’ Zoo

Geldig t/m december 2017.

Anne&Max Arnhem
annemax.nl

Bakkerstraat 50
6811 EH Arnhem
(026) 205 15 77
annemax.nl
Geldig t/m december 2017 en niet i.c.m. andere acties.

HIPSZ Factory

Geldig t/m december 2017 en niet i.c.m. andere acties.

hipszfactory.nl

Weverstraat 33A
6811 EM Arnhem
(026) 445 78 78
hipszfactory.nl

iogurtie’s

Geldig t/m december 2017 en niet i.c.m. andere acties.

iogurties.nl

Bakkerstraat 31
6811 EH Arnhem
iogurties.nl

VO O R D E E L

Nederlands Openluchtmuseum
Het Nederlands Openluchtmuseum: daar maak je
geschiedenis mee!
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 25% korting op
de reguliere entreeprijs.

VO O R D E E L

Restaurant De Beren Arnhem
Kom naar restaurant De Beren Arnhem en geniet van een
heerlijke lunch of diner!
Tegen inlevering van deze bon ontvang je bij een lunch of
diner een gratis stokbroodje kruidenboter.

VO O R D E E L

Café Brasserie Dudok
Café Brasserie Dudok is de gehele dag een levendige
ontmoetingsplek. Lekker eten en drinken gaan hier hand
in hand met kunst, politiek en cultuur.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je een gratis kop
koffie of thee bij een punt taart uit de Dudok patisserie.

VO O R D E E L

Airborne Museum ‘Hartenstein’
Ontdek en beleef de Slag om Arnhem in het voormalig
Britse hoofdkwartier in september 1944.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je €1,- korting op
de reguliere entreeprijs. Maximaal 4 personen per bon.

VOORDEELBONNEN
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Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem
(026) 357 61 11
openluchtmuseum.nl
Geldig tijdens het zomer-, en winterseizoen t/m 31 dec. 2017.
Maximaal 4 personen per bon.

openluchtmuseum.nl

40

Restaurant De Beren Arnhem
beren.nl

Oude Stationsstraat 16
6811 KE Arnhem
(026) 744 02 55
beren.nl
Geldig t/m 31 december 2017 m.u.v. feestdagen. Niet geldig
i.c.m. acties.

Café Brasserie Dudok
dudok.nl

Koningstraat 40
6811 DH Arnhem
(026) 351 18 72
dudok.nl
Geldig in 2017 voor maximaal 4 personen.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
(026) 333 77 10
airbornemuseum.nl
Geldig t/m december 2017 en niet i.c.m. andere acties.

airbornemuseum.nl

Airborne Museum ‘Hartenstein’

VO O R D E E L

Hotel Papendal
Speel 60MOpPapendal en verken het topsportterrein op
een interactieve manier. Hét sportiefste uitje met familie
en/of vrienden. Het spel wordt in teams van 4 personen
gespeeld.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 50% korting op
de interactieve game 60MOpPapendal. Halen jullie de
meeste punten in 60 minuten?

VO O R D E E L

Eusebiuskerk
Laatgotische kruisbasiliek, gebouwd tussen 1452-1650.
Bekijk de prachtige kerkzaal, grafkelders of ga met de
panoramalift tot 73 m. hoogte voor een prachtig uitzicht.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je €1,- korting op
een combiticket voor een bezoek aan de kerkzaal en de
belvedère.

VO O R D E E L

Boekhandel Het Colofon
Het Colofon is iedere dag weer anders. Kom je verbazen.
Tegen inlevering van deze bon krijg je 10% korting op een
tweedehands- of ramsjboek.

VO O R D E E L

Boekhandel Hijman Ongerijmd
Kom je lekker rondneuzen in Arnhems oudste boekhandel?
Je vindt er veel literatuur en boeken op het gebied van
poëzie, kunst, filosofie, landschap en geschiedenis.
Tegen inlevering van deze bon kun je een mooie ansichtkaart van Arnhem uitzoeken!

VOORDEELBONNEN
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42
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
(026) 483 79 11
papendal.nl

papendal.nl

Hotel Papendal

Geldig t/m 31 oktober 2017. De korting is geldig voor één team.

Eusebiuskerk
eusebius.nl

Kerkplein 1
6811 EB Arnhem
(026) 443 50 68
eusebius.nl
Geldig in 2017 voor maximaal 4 personen. Wijzigingen onder voorbehoud.

Boekhandel Het Colofon
hetcolofon.nl

Bakkerstraat 56
6811 EJ Arnhem
(026) 370 35 08
hetcolofon.nl
Geldig t/m december 2017.

Grote Oord 15 (Jansstraat)
6811 GA Arnhem
(026) 442 49 38
hijmanongerijmd.nl
Geldig t/m december 2017.

hijmanongerijmd.nl

Boekhandel Hijman Ongerijmd

43

Meer informatie

visitarnhem.com
of download de gratis VVV app.

Vragen? Neem contact op via
twitter.com/arnhem_nijmegen
facebook.com/regioarnhemnijmegen
info@regioarnhemnijmegen.nl

Vormgeving: Buro 28
Uitgave: RBT KAN i.s.m. gemeente Arnhem en mede mogelijk gemaakt door Stichting
Ondernemersfonds Arnhem
Beeld: Jurjen Drenth, Arjan Almekinders, RBT KAN
Cartografie: Przewalski ontwerpers, Arnhem
©2017. De inhoud van deze brochure is met de grootste mogelijke zorg samengesteld.
Alle informatie is aan wijzigingen onderhevig. Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden
of wijzigingen kan niet worden aanvaard.

