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Vier de feestdagen in het Cromhouthuis
Stadspaleis uit de Gouden Eeuw staat vanaf 15 november in het teken van de feestdagen
Vanaf 15 november staat het Cromhouthuis volledig in het teken van de feestdagen. In
dit stadspaleis aan de Herengracht 368 kunnen bezoekers genieten van een hedendaags
winterwonderland. Stylistencollectief The Wunderkammer zorgt voor uitbundige decoraties in
de historische vertrekken van het monumentale pand. Naast de pracht van de Wunderkammer
is het Cromhouthuis de plek om culinair te genieten en feestelijke muzikale evenementen en
workshops bij te wonen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het ‘Happy New
Year’ diner of een eigen adventskrans maken in de workshop van The Wunderkammer.
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Tijdens de feestdagen is er van alles te doen in het rijkgedecoreerde Cromhouthuis. De kenmerkende
stijl van The Wunderkammer zorgt voor een bijzondere sfeer door het hele huis. Naast de vaste
presentatie kun je genieten van heerlijke diners, muzikale evenementen en workshops. Zo wordt op
woensdag 16 en 23 november een workshop ‘Wunderkammer Adventskrans maken’ georganiseerd
met de stylisten van The Wunderkammer, inclusief een luxe high tea in Café Cromhout. Daarnaast is
er ruimte voor muziek. Vanaf 6 november is het Cromhouthuis de nieuwe locatie van de Geelvinck
Salon: een serie intieme kamerconcerten van diverse musici op de Erard-vleugel uit 1896 van Romain
d’Ansembourg. Onder de naam “Muziek aan de Gracht, Geelvinck Salon in het Cromhouthuis” wordt
elke zondag van 16.00 tot 17.00 uur een concert gegeven in de Grote Salon.
Culinair
Ook op culinair gebied wordt er tijdens de feestdagen goed voor bezoekers gezorgd. In Café
Cromhout worden diverse exclusieve themadiners georganiseerd met een seizoensgebonden menu,

een wijnarrangement en uitbundige aankleding door The Wunderkammer. Op 19 november staat de
maaltijd in het teken van ‘Proef de Herfst’ en op zaterdag 17 december is gekozen voor het
toepasselijke thema ‘Kerst’. Als feestelijke afsluiter kan men op zaterdag 7 januari eten en proosten
tijdens het ‘Happy New Year’ diner.
Over het Cromhouthuis
Het Cromhouthuis is gevestigd in één van Amsterdams mooiste grachtenhuizen. Het Cromhouthuis
vertelt het verhaal van de roemruchte familie Cromhout, die bijna twee eeuwen lang de panden aan
de Herengracht 366-368 bewoonde. Stylistencollectief The Wunderkammer tekende voor de
eigentijdse inrichting en aankleding van de vertrekken waarvoor zij konden putten uit de collectie van
het Amsterdam Museum. Portretten, meubelen, zilver, schelpen en andere curiosa vormen een
verrassend visueel geheel en brengen zo de geschiedenis van de familie Cromhout tot leven. Op de
bovenste etages van het Cromhouthuis bevindt zich sinds 1975 het Bijbels Museum. Bezoekers
maken er kennis met de veelzijdige invloed van de Bijbel op de Westerse cultuur.
The Wunderkammer
Stylistencollectief The Wunderkammer, bestaande uit Florian Seyd en Ueli Signer en hun team,
verzorgt de styling en florale decoraties voor exclusieve hotels, restaurants en evenementen in
binnen- en buitenland. Ze decoreerden recentelijk onder meer de lancering van het W hotel en het
Hermès Silk Ball. Samen met modeontwerpers Bas Kosters en Edwin Oudshoorn creëerden The
Wunderkammer floral fashion: draagbare bloemencreaties.
Activiteiten
16 november

Workshop Adventskrans maken door The Wunderkammer

19 november

Diner “Proef de Herfst”

23 november

Workshop Adventskrans maken door The Wunderkammer

17 december

Diner “Kerst”

18 december

Muzikale voorstelling Eolian Ensemble met vertoning The Snowman

7 januari

Diner “Happy New Year”

Muziek aan de Gracht
Geelvinck Salon in het Cromhouthuis
6 november

Willem Brons en Wakana Shimizu

13 november

Thera Coppens en Paula Bär-Giese.

20 november

Piano en saxofoon: Carol Ruiz en Miriam Dirr

27 november

Piano en cello: Clara Biermasz en Adam Javorkai

4 december

Winnaars van het Chopin Concours in Gaming, Oostenrijk

11 december

Fluit en piano: Egbert Jan Louwerse en Henry Kelder: Medaille d’Argent

18 december

Eolian Ensemble met de film The Snowman (familie programmering)

Eerste Kerstdag

Kerstconcert
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