Museum Stroom en Leven

Museum voor postgeschiedenis

Beleef pure energie: in het
grootste elektriciteitsmuseum
van Duitsland in het Umspannwerk, het transformatorgebouw van Recklinghausen.
Maak een reis door de tijd van
de ontwikkeling van de elektriciteit. Het museum Strom un
Leben (Stroom en leven) laat
op aanschouwelijke wijze zien
hoe de elektriciteit steeds
belangrijker werd in het leven
van de mensen in het Ruhrgebied en hoe de elektriciteit
leven en arbeid van de mensen in het Ruhrgebied volledig
heeft veranderd.

Van de koerier te paard tot aan
de Bundespost: ontdek de fascinerende geschiedenis van de
post van Recklinghausen.

(Postgeschichtliches Museum)

(Museum Strom und Leben)
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Museum Strom und Leben
Uferstr. 2-4
D-45663 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361/984-2216/17
www.umspannwerkrecklinghausen.de

In dit kleine museum, gelegen
in de buurt van de oude stadskern in de vroegere afdeling
pakketpost in het hoofdpost-

kantoor zijn tal van originele
documenten, apparatuur en
inrichtingsstukken te zien uit
een periode van circa 200 jaar
postgeschiedenis. Maak een
reis door het verleden, van de
koerier te paard tot aan de opheffing van de Duitse Bundespost als zelfstandig ministerie.

De musea in
Recklinghausen

Postgeschichtliches Museum
Martinistr. 19
45657 Recklinghausen
Tel.: + 49 (0) 23 61 /27 58

Openingstijden:
di.-zo. van 10.00 tot 17.00 uur
juni-augustus ook
ma. van 10.00 tot 17.00 uur
Vrije rondleiding: 1e zondag van
de maand om 15.00 uur

Openingstijden:
eerste woensdag in de maand
van 14.00 tot 17.00 uur
of op afspraak

Ophaalmachinegebouw
(Fördermaschinenhaus)
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Kijkje in een „elektrisch huishouden“ rond 1910
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Het Fördermaschinenhaus bij
de Konrad-Ende-schacht is een
stille getuige uit de tijd van de
mijnbouwgeschiedenis van de
stad. Dit gebouw uit 1964 en
de schachttoren behoren tot
de weinige nog overgebleven
gebouwen van de mijn Reck-

linghausen II. Het bijzonderste
onderdeel van de tentoonstelling in dit gebouw is de vroegere ophaalmachine met stoomaandrijving. Dit is wereldwijd
de laatste machine die als
arbeidsmachine met stoomaandrijving werd gefabriceerd.

De grootste plasmakogel van Europa

Werp een blik in verleden en
toekomst van de elektromobiliteit.
Door deze bijzondere combinatie van industrieel monument en museum wordt
elektriciteit „tastbaar“ en
begrijpelijk.
Of het nu gaat om de grootste
plasmabol van Europa, om
een beloopbare trambaan of
om keukenapparatuur uit het

verleden: tal van tentoonstellingsobjecten zullen u
verbazen en nodigen uit tot
interactiviteit.
Deze „route door de industriële cultuur“ is gevestigd in het
Umspannwerk, een oud transformatorgebouw. Dit bevindt
zich in de buurt van de Halde
Hoheward, te bereiken via de
Drachenbrücke.

Fördermaschinenhaus
Stadtteilpark Hochlarmark,
Karlstr. 75, 45661 Recklinghausen
Tel.: +49(0)2361 /72529
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Openingstijden:
ma.-do. van 8.00-11.00 uur

Stadt Recklinghausen Stadmarketing en toerisme
Telefon: +49 (0)2361/ 50-5050
www.recklinghausen.de
stadtmarketing@recklinghausen.de

m, kunsthal,
Iconenmuseu
om en Leven
Museum Stro

Iconenmuseum (Ikonen-Museum)

Kunsthal (Kunsthalle)

Ontdek het iconenmuseum
in Recklinghausen, het belangrijkste museum in de
niet-orthodoxe landen over de
oosters-orthodoxe kerk.

Modern, indrukwekkend, spannend: leer kunst kennen in de
sfeer en tijd waarin zij werd
gemaakt, in de kunsthal van
Recklinghausen.

Onderzoek de fascinerende geschiedenis van de iconenschilderkunst en van de kleinkunst
in het christelijke oosten:
meer dan 3.000 iconen, boorduurwerken, miniaturen en
kunstwerken van hout en me-

De kunsthal is in Duitsland
door zijn wisselende tentoonstellingen vooral bekend als
museum van moderne kunst.
Alleen al de bouw van het museum zelf breekt met de conventionele musea: in een oude
bovengrondse bunker worden
kunstwerken tentoongesteld
van kunstenaars uit diverse
stijlrichtingen en van diverse
nationaliteiten in een steeds
wisselende en bijzondere omgeving en sfeer.

Nisfiguur van een gehurkte jongen,
Egypte, einde 3e eeuw

reliëfs, weefwerk, glazen en
bronzen beelden zijn indrukwekkende en veelzeggende
getuigen van een bijzondere
kunsthistorische tijd

Instituut voor stadsgeschiedenis
(Institut für Stadtgeschichte)

Kunsthalle Recklinghausen
Große-Perdekamp-Str. 25-27
D-45657 Recklinghausen
Tel.: + 49 (0) 23 61 /50-1935www.
kunsthalle-recklinghausen.de

Openingstijden:
di.-zo. en op feestdagen
van 11.00 tot 18.00 uur 24 en 31 december
van 11.00 tot 14.00 uur
rondleidingen (voor iedereen
toegankelijk):
zondag 11.00 uur

Stadsgezicht vanuit het oosten omstreeks 1634, kopergravure, 1647

Heilige Menas van Egypte te paard,
Kreta, omstreeks 1500

taal uit Rusland, Griekenland
en diverse Balkanlanden. Het
iconenmuseum brengt de veelvoud en ontwikkeling van deze
belangrijkste tak van kunst tot
leven.
Ervaar meer over de koptische
kunst van Egypte - van de
heidense eindperiode van de
klassieke oudheid tot in de
vroege middeleeuwen. Unieke
tentoonstellingsstukken zoals
mummieportretten, kruisen,

Tentoonstelling „Facing China“

Ikonen-Museum Recklinghausen
Kirchplatz 2a
D-45657 Recklinghausen
Tel. +49(0)2361/50-1941
www.ikonen-museum.com
Openingstijden:
di.-zo. en op feestdagen
van 11.00 tot 18.00 uur 24 en 31 december
van 11.00 tot 14.00 uur
Openbare rondleiding:
elke 1e zondag van de maand
om 15.00 uur

Duik in het spannende verleden van de stad en de streek
Recklinghausen.
Tal van middeleeuwse oorkonden, foto‘s, museumstukken,
schriftstukken, artefacten en
nog veel meer worden tentoongesteld. Of het nu gaat om
het ontstaan van de stad, de
geschiedenis van de mijnbouw
of om de geschiedenis van de Het zegel van de stad uit 1253

De verzameling besteedt met
name aandacht aan winnaars
van de belangrijke kunstprijs
„junger westen“ (het jonge
westen), die door de gemeente
Recklinghausen wordt uitgereikt. Tot hen behoren Emil
Schumacher, HAP Grieshaber
en Gerhard Richter. Andere
hoofditems zijn de Duitse „Informel“ en kinetische objecten.

Gerhard Richter:
Küchenstuhl (keukenstoel), 1965

Tentoonstelling „Martin Dammann Fremde Freunde“ (vreemde vrienden)

migratie: verdiep u zelf in het
boeiende verleden van de
vesting Recklinghausen en
ontdek unieke schatten zoals
de oprichtingsoorkonde
van het klooster Flaesheim
uit 1166.
In moderne sfeer wordt in het
instituut de geschiedenis van
de stad en regio aangeboden.
Het nieuwe tentoonstellingsconcept richt zich vooral op
scholen en opleidingsinstituten uit de regio. Door de
eeuwenoude documenten
behoort het stadsarchief tot
de meest waardevolle en
grootste stadsarchieven van
Westfalen.

Institut für Stadtgeschichte
Hohenzollernstr. 12
D-45659 Recklinghausen
Tel. + 49 (0) 23 61 /50-1902
www.recklinghausen.de
Openingstijden:
ma., di. en vr.
van 08.00 tot 13.00 uur
wo. van 08.00 tot 16.00 uur
do. van 08.00 tot 18.00 uur
rondleidingen op afspraak

