Persbericht
Amsterdam Museum
14 november 2014

Wie heeft de beste Amsterdamse voetbaltattoo?
Amsterdam Museum en Henk Schiffmacher organiseren verkiezing rond voetbaltatoeages

Het Amsterdam Museum en tatoeëerder Henk Schiffmacher zijn in het kader van de
tentoonstelling ‘Voetbal Halleluja!’ op zoek naar de beste Amsterdamse
voetbaltatoeage. De wedstrijd loopt van 15 november tot en met 15 december. Op
zaterdag 20 december om 14.00 uur wordt de winnaar gekozen in het Amsterdam
Museum. De prijs is een beker en een voetbaltatoeage naar keuze, die wordt gezet in
de shop van Schiffmacher (ter waarde van € 500,-).
Verkiezing
Als voetbalsupporter ben je je club trouw. In goede en slechte tijden. Die liefde voor je club laat je
zien. Dat kan door het dragen van een voetbalshirt of sjaal van jouw club. Maar ook in de vorm van
een tattoo zoals een club logo of het portret van een voetballer. Het Amsterdam Museum en
en Henk Schiffmacher zijn benieuwd naar jouw verhaal. Heb jij een tattoo van het oude Ajax logo, de
letters A.F.C.A. of een andere Amsterdamse voetbalclub, zoals de Volewijckers? Of een portret van
Danny Blind of Johan Cruijff? Stuur je foto naar webredactie@amsterdammuseum.nl of plaats hem
op de timeline van het Amsterdam Museum https://www.facebook.com/amsterdammuseum
De eerste vijftig inzendingen krijgen twee entreekaartjes voor de tentoonstelling ‘Voetbal Halleluja!’
toegestuurd. Zaterdag 20 december om 14.00 uur maakt de jury bestaande uit Henk Schiffmacher en
Annemarie de Wildt (conservator tentoonstelling) de winnaar bekend van de zoektocht naar de beste
Amsterdamse voetbaltattoo.
Voetbal Halleluja!
De tentoonstelling ‘Voetbal Halleluja!’ legt de overeenkomsten en verschillen bloot tussen voetbal en
religie. Unieke objecten, zoals het sportbroekje van Diego Maradona en beeldmateriaal uit de hele
wereld tonen welke paralellen er zijn met het geloof. Er is ook uitgebreid aandacht voor de band die
fans ervaren met hun club. ‘Voetbal Halleluja!’ gaat in op de rol die voetbalclubs spelen bij de identiteit
van een stad en haar bewoners. Zo besteedt het Amsterdam Museum ruime aandacht aan verhalen
van supporters en de verbondenheid van Ajax met de stad Amsterdam. Voetbal is echter niet alleen
broederliefde. Het is ook een strijd, zowel binnen als buiten het veld. Ook dit aspect komt uitgebreid
aan bod. ‘Voetbal Halleluja!’ is nog tot en met 4 januari 2015 te zien in het Amsterdam Museum en
reist daarna internationaal verder.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het
DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en
gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het
verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de
BankGiro Loterij en Allen & Overy.
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De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Amsterdam Museum en het Historisches Museum
Basel. Voor meer informatie: http://amsterdammuseum.nl/voetbal-halleluja
Noot voor redactie:
Mocht u aanwezig willen zijn bij de uitreiking op zaterdag 20 of meer informatie en beeldmateriaal
willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met:
Loes Wijnstekers, persvoorlichter Amsterdam Museum, pr@amsterdammuseum.nl
tel. +31 (0)20 5231711, mob. +31 (0)6 22927729

