
In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden 
jaarlijks een tweetal symposia georganiseerd 
waarbij Zijne Majesteit de Koning gastheer is. 
Vooraanstaande sprekers uit de hele wereld 
bieden tijdens deze bijeenkomsten een bijzon-
dere visie op uiteenlopende maatschappelijke 
vraagstukken en actuele thema's. 

14  juni 2022  
Thema ‘De toekomst van toerisme’. 
Met Jan van der Borg, Dario Nardella 
en Ilja Leonard Pfeiffer. 

23 november 2022 
Thema ‘De toekomst van werk’.
Met Josh Bersin, Lynda Gratton, 
en Kim Putters. 

Beluister de lezingen van beide 
symposia hier: 
paleisamsterdam.nl/paleissymposium

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het officiële ontvangstpaleis van het Nederlandse staatshoofd. In 1979 is door H.M. Koningin 
Juliana de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam opgericht, met als doel het bijzondere monument zoveel mogelijk open te stellen 
voor publiek. Door het organiseren van tentoonstellingen en symposia vervult het gebouw een levendige functie in de stad. 
In 2022 waren de maatregelen rondom COVID-19 veel minder ingrijpend dan in 2021. Alleen in januari was het Koninklijk 
Paleis nog gesloten voor publiek. Op 29 januari konden we onze deuren weer openen. Het werd een succesvol jaar! We ontvingen 
ruim 200.000 bezoekers, er waren twee succesvolle tentoonstellingen, twee paleissymposia, veel scholen die op bezoek kwamen 
en diverse bijzondere evenementen.  
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Kenneth Aidoo, 
Eva Spierenburg en 

Iriée Zamblé zijn de 
winnaars van de Koninklijke 

Prijs voor Vrije Schilderkunst 
2022. Op 21 september heeft 

Zijne Majesteit de Koning de 
Prijs aan hen uitgereikt. Na de 

uitreiking opende de Koning de 
tentoonstelling waar werken van 
de winnaars en van de andere 
genomineerden te zien waren. 
Bij de uitreiking waren ruim 
300 gasten aanwezig. 

Met diverse campagnes is ingezet op een 
groot en breed publieksbereik. Er waren in 

2022 campagnes voor de Koninklijke Prijs voor 
Vrije Schilderkunst, voor Moraalmeesters en in 

het voorjaar én in de zomer werd de campagne 
‘Welkom in het Paleis’ breed ingezet.

  
Faciliteren van televisieopnames. Human Nature 
Films maakt een documentaire over de Surinaamse 
schrijfster en historicus Cynthia McLeod. Zij werd 
in het Paleis geïnterviewd. Op 19 december maakte 
KRO-NRCV opnames voor het programma 
BinnensteBuiten. Het item van twaalf minuten 

wordt in januari 2023 uitgezonden.

Op 14 april 2022 
opende Zijne Majesteit de 
Koning de tentoonstelling 
Moraalmeesters. Wijze 
lessen van het Stadspaleis. 
In de tentoonstelling, die 
t/m 4 september te zien 
was, werden schilderijen 
van onder andere 
Ferdinand Bol, Govert 
Flinck en Jacob de Wit tot 
leven gewekt in animaties. 
Lees meer op 
paleisamsterdam.nl/
moraalmeesters
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In 2022 waren er veel bijzondere 
activiteiten in het Koninklijk Paleis 
Amsterdam. Een selectie:

5 mei:  diverse lezingen en rond-
leidingen i.s.m. het Amsterdams 
4 en 5 mei comité.

14 mei: 24H Amsterdam. In het 
Paleis waren gezinnen met jonge 
kinderen met een taalachterstand 
welkom bij een speciale voorlees-
ochtend door de Voorleesexpress. 

 1 juli:  Keti Koti. Gratis rond-
leidingen waarin de sporen van 
ons slavernijverleden in en om het 
gebouw werden bekeken. Na afloop 
konden deelnemers van de rond-
leiding een gratis Heri Heri maaltijd 
meenemen. 

In december was er een speciale 
(pilot)rondleiding voor blinde en 
slechtziende bezoekers. 

Met Sociaal Cement werden twaalf 
jonge ambassadeurs geworven die 
twee dialogen rondom burgerschap 
organiseerden in het Paleis.   

bijzondere 
initiatieven


