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\.trRctrTtrNSCHAT
Al naar het Louvre en Versailles geweest? En op zoek naar een nieuwe
bestemming - in de buuri van Pari js - mochten de musea hun deuren
weer openen? Neem dan een virtueel kijkje in Chàteau de Fontaine-
bleau. De voormalige koninkl i jke residentie, 60 ki lometer van de Franse
hoofdstad, maakt in deze tijd podcasts en speciale video's, en is ook
virtueel te bezoeken via Google's Arts and Culture-platform.
artsandculture.google.com/partner/chateau-de-fontainebleau

Vincent
Ook het Van Gogh Museum is
te zien op Google's Arts and
Culture, en op de eigen site
lees je mooie verhalen over Vincents
leven. Met de speciale Van Gogh
Museum-oodcast waar Nederlandse
schrijvers, acteurs en muzikanten
brieven van Vincent lezen en
vertellen wat ze raakt in het museum.
vangoghmuseum.nl

WERELD-
ERFGOED
Nog een Google's Arts
and Culture-must en

geklasseerd als Unesco-
Werelderfgoed: het

Solomon R. Guggenheim
Museum op Manhattan.

Bezoek ook de eigen site en
laat je achter de schermen
meenemen door curators
en gidsen die je vertel len

over de kunstwerken in het
iconische gebouw.
guggenheim.org

Nummer í
Een digitaal bezoekje aan Frankri jks nummer 1-museum
Het Louvre geeft je toegang tot vier van zijn galerijen via een
virtuele tour. Je kunt kiezen uit Egyptische Antiquiteiten,
Petite Galerie. Galerie dAoollon en de restanten van Louvre's
oude gracht toen het museum nog dienst deed als vesting.
louvre.fr
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