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CULTUURSTAD TRIER

Trier, de geboortestad van Marx’, maakt van uw tentoon-
stellingsbezoek een kleine vakantie. Ongeëvenaarde 
UNESCO werelderfgoedlocaties maar ook talrijke musea 
en bezienswaardigheden vormen het beeld van deze stad. 
Als Duitslands oudste stad en het centrum van de klassiek 
Oudheid ten noorden van de Alpen kijkt Trier terug op 
een bewogen geschiedenis die in de Romeinse tijd begon. 
De musea van de tentoonstelling bevinden zich op loopaf-
stand van elkaar in de pittoreske binnenstad van Trier.
Trier ligt dichtbij Luxemburg, in het adembenemende 
culturele landschap en aan de oevers van de Moezel, waar 
al meer dan 2000 jaar wijn wordt verbouwd. Ontdek deze 
unieke regio in hartje Europa. 

Titel: John Mayall, portretfoto van Karl Marx, 1875 
© International Institute of Social History (Amsterdam)
Porta Nigra © ttm GmbH

Contact 
Karl Marx 2018 – Ausstellungsgesellschaft mbH
Kutzbachstraße 1 | 54290 Trier | T:+49 (0) 651 9916 53 - 0 
Mail: kontakt@karl-marx-ausstellung.de
www.karl-marx-ausstellung.de

Informatie en boeken
TTM – Trier Tourismus und Marketing GmbH
Afdeling Tourist-Information | T: +49 (0) 651 97808 - 0 
Mail: karlmarx 2018@trier-info.de

Tentoonstellingslocaties
Rheinisches Landesmuseum Trier
Weimarer Allee 1 | 54290 Trier | www.landesmuseum-trier.de
Stadtmuseum Simeonstift Trier
Simeonstraße 60 | 54290 Trier | www.museum-trier.de

INFORMATIE EN SERVICE
Openingstijden van de tentoonstelling
Rheinisches Landesmuseum  | Stadtmuseum Simeonstift
Dinsdag – zondag en op feestdagen 10:00 – 18:00, aangemelde 
groepen vanaf 9:00

Kinderen jonger dan 6 gratis. De audioguide, verkrijgbaar in meerdere talen, kan 
voor 1,00 € worden gehuurd. Reserveren van de toestellen is helaas niet mogelijk. 
* Het “kombiticket” geeft recht op eenmalige toegang tot beide musea tijdens 
de duur van de tentoonstelling. ** Leerlingen, studenten, stagiairs, personen 
die FSJ-/FÖJ-/BFD-/FWD-/FWD-dienst doen, werklozen, zwaar gehandicapten. 
Identificatie vereist.
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Volwassenen 16,– €  12,– €  8,– €

met korting** 14,– €  10,– €  6,– €

Familieticket I 16,– €  12,– €  8,– €
1 volw. met max. 4 kinderen

Familieticket II 32,– €  24,– €  16,– €
2 volw. met max. 4 kinderen

Groepsticket (per persoon)  14,– €  10,– €  6,– €
vanaf 12 personen

Scholieren in een klasgroep  5,– €  4,– €  4,– €
(per kind) minstens 12 kinderen, 
2 onderwijzers gratis
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Ticketprijzen 
van de tentoonstelling

Rondleidingen in de tentoonstelling

Kombi-groepsrondleiding 135,– € 
Rheinisches Landesmuseum + Stadtmuseum Simeonstift 
Tijdsduur ca. 135 min, incl. wandeling van het ene museum 
naar het andere

Groepsrondleiding Rheinisches Landesmuseum  95,– €
Duurt ongeveer 90 minuten 

Groepsrondleiding Stadtmuseum Simeonstift  85,– € 
Duurt ongeveer 75 minuten  

Rondleiding in andere taal  + 15,– €
Toegangsprijs niet inbegrepen. Groepen t/m 25 personen. Educatieve rondleidin-
gen voor schoolklassen kunnen tegen speciale prijzen worden geboekt, evenals 
rondleidingen voor blinden en/of slechthorenden. Groepen moeten zich altijd 
aanmelden, ook zonder rondleiding. Rondleidingen mogen alleen door ons 
geschoold personeel worden uitgevoerd.

Trier 05.05.– 21.10.2018

Grote tentoonstelling

Rheinisches Landesmuseum Trier

Stadtmuseum Simeonstift Trier

www.karl-marx-ausstellung.de
ONDERSTEUND DOOR



LEVEN. WERK. TIJD.
Rheinisches Landesmuseum Trier

Het Rheinische Landesmuseum Trier neemt onder de titel 
„Leven. Werk. Tijd.“ Karl Marx en zijn era onder de loep: De 
intellectuele en politieke ontwikkeling van Marx is gerecon-
strueerd in ongeveer 1.000 m² tentoonstellingsruimte.  
De 19e eeuw met zijn economische en sociale omwentelin-
gen drukte een stempel op deze filosoof en later ook eco-
noom. Het streven naar vrijheid en democratie, maar ook de 
industrialisatie en verstedelijking, zijn kenmerken van deze 
bewogen en spannende tijd. De tentoonstelling biedt inkijk 
in Marx’ belangrijkste geschriften en laat zien welke ideeën 
van de toenmalige uitmuntende analist nog actueel zijn. 

STADIA VAN EEN LEVEN
Stadtmuseum Simeonstift Trier

Onder de titel "Stadia van een leven" toont het Stadtmu-
seum Simeonstift Trier de mens Karl Marx en zijn gezin, 
de verscheidene plaatsen waar hij woonde tijdens zijn 
bewogen leven en zijn voornaamste metgezellen in Duits-
land en het buitenland. Welke rol speelden Trier, Parijs en 
London in het leven van Marx? Wie en wat vormden de 
jonge denker? Wat vond hij van zijn bewonderaars en criti-
ci? Antwoorden voor deze en vele andere vragen zijn onder 
andere te vinden in persoonlijke documenten en levensbe-
schrijvingen, tentoongesteld in een ruimte van bijna 600 
m², die de biografie van Karl Marx belichten en hierdoor 
een levendig beeld schetsen van de mens achter het icoon.

Otto Bollhagen, Staalgieterij bij Krupp, 1912 
© Historisches Archiv Krupp, Essen

5 mei 2018 markeert de 200ste verjaardag van Karl Marx, 
de beduidende denker uit de 19e eeuw . Dit is de eerste keer 
dat er een cultuurhistorische tentoonstelling gewijd is aan 
zijn leven, zijn belangrijkste werken en zijn invloed op de 
toenmalige tijd. Onder verantwoordelijkheid van het deel-
staat Rheinland-Pfalz en de stad Trier wordt de Nationale 
Tentoonstelling KARL MARX 1818 – 1883. LEVEN. WERK. 
TIJD. van 5 mei t/m 21 oktober 2018 in twee musea tegelijk 
te zien zijn.  

Revolutionair, wetenschapper, journalist of marxist? Er is 
nauwelijks een persoonlijkheid uit de 19e eeuw die van-
daag de dag nog zo bekend, maar ook zo controversieel en 
verkeerd begrepen is als Karl Marx. Wie zit er achter deze 
grote naam verborgen en hoe moeten wij de ideeën van 
Marx vanuit het perspectief van vandaag begrijpen? Ter 
gelegenheid van de 200e verjaardag van Marx’s geboorte 
belicht de grote tentoonstelling in zijn geboortestad Trier 
de vele facetten van Marx als mens en analist.

Johann Velten, Gevangenisscène, 1848 
© Stadtmuseum Simeonstift Trier

Portret van Karl Marx, 1861 
© International Institute of Social History, Amsterdam

HET JUBILEUMPROGRAMMA 
2018

Het jubileumprogramma voor de 200ste verjaardag van 
de geboorte van Karl Marx  biedet het hele jaar door tal-
rijke evenementen. Naast een grootschalig wetenschap-
pelijk symposium georganiseerd door de Universiteit van 
Trier onder auspiciën van de UNESCO, houden talrijke 
acteurs in muziek- en theaterproducties, lezingen en an-
dere exposities zich bezig met de verschillende aspecten 
van Marx’ leven en werk: van zijn legendarische genot-
zuchtigheid tot de geschiedenis van receptie en uitwer-
king en zijn invloed op de christelijk-sociale leer.

Twee belangrijke partners in het jubileumprogramma 
zijn het Museum Karl-Marx-Haus van de Friedrich- Ebert- 
Stiftung, dat in 2018 zijn nieuwe permanente collectie 
presenteert, evenals het Museum am Dom van het bis-
dom Trier met de speciale tentoonstelling “LebensWert 
Arbeit”.  

 met hedendaagse kunst die gaat over werkomgevingen 
en de menselijke waardigheid.

Karl-Marx-card: één ticket - vier musea! 
Gezamenlijk ticket voor de Nationale Tentoonstelling 
(incl. permanente collecties in het Rheinisches Landes- 
museum en het Stadtmuseum Simeonstift), het Museum 
Karl-Marx-Haus én het Museum am Dom.

Karl-Marx-card  20,– €

Karl-Marx-card met korting*  18,– €

Karl-Marx-card voor groepen 18,– €
(per persoon), vanaf 12 personen

De Karl-Marx-card geeft recht op eenmalige toegang tot de vier betreffen-
de musea tijdens de duur van de tentoonstelling.  
Bij de Karl-Marx-Card zijn kinderen t/m 16 jaar inbegrepen. ** Leerlingen, 
studenten, stagiairs, personen die FSJ-/FÖJ-/BFD-/FWD-/FWD-dienst 
doen, werklozen, zwaar gehandicapten. Identificatie vereist. 

MEDEWERKINGSPARTNERS IN HET JUBILEUMJAAR


