Madame Tussauds en The Amsterdam
Dungeon heropenen hun deuren op 1
juni
Amsterdam 25 mei. In goed overleg met de veiligheidsregio hebben Madame Tussauds
Amsterdam en The Amsterdam Dungeon besloten haar deuren weer te openen voor
hun gasten. Met het protocol ‘Samen uit, zeker nu’, dat is opgesteld door o.a.
branchevereniging Club van Elf, zijn de attracties klaar voor een veilige opening. Dit
protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en biedt drie garanties omtrent de
anderhalve meter afstand tussen huishoudens, goede informatievoorziening en extra
hygiënemaatregelen.
Maandag 1 juni kunnen de eerste gasten de attracties weer bezoeken. General Manager
Quinten Luykx: “Wij zijn zeer verheugd om weer gasten te kunnen verwelkomen. Madame
Tussauds en The Amsterdam Dungeon zijn er helemaal klaar voor om onze bezoekers een
onbezorgd, veilig en vooral leuk uitje te kunnen bieden. We realiseren ons dat de
omstandigheden bijzonder zijn en dat het wel enig aanpassingsvermogen vraagt van zowel
onze bezoekers als onze medewerkers.”
Drie garanties
Het protocol ‘Veilig Samen Uit’ biedt drie garanties:
1. Anderhalve meter afstand tussen huishoudens.
2. Voldoende en heldere informatie is aanwezig door middel van begrijpelijke
instructies en bewegwijzering.
3. Extra hygiënemaatregelen worden getroffen.
Uitsluitend online ticketverkoop
Via madametussauds.com/amsterdam/nl/ en thedungeons.com/amsterdam/nl/ kunnen
gasten zich voorbereiden op hun bezoek waar men een ticket moet kopen voor een
specifieke dag en tijdslot. Het is daarnaast verplicht voor iedereen die al eerder een ticket
heeft gekocht om dit open ticket online in te wisselen voor een tijdslot. Alleen op deze
manier kunnen wij onze capaciteit goed beheersen.
Wat betekent dit verder voor de gast?
Voor de gasten van Madame Tussauds en The Amsterdam Dungeon vraagt dit soms wat
aanpassingsvermogen. Het maximum aantal gasten per dag wordt sterk gereduceerd om
aan de anderhalve meter afstand tussen gezelschappen te kunnen voldoen. Getraind
personeel is zichtbaar aanwezig om uitleg en instructies te geven. Eveneens is extra en

duidelijke communicatie geplaatst op onze locaties en zijn extra hygiënemaatregelen
getroffen voor zowel onze bezoekers als onze medewerkers.

Over Madame Tussauds en The Amsterdam Dungeon
Madame Tussauds Amsterdam en The Amsterdam Dungeon zijn onderdeel van het
internationale concern Merlin Entertainments, een van 's werelds grootste attractieexploitanten. Merlin heeft meer dan 130 attracties verspreid over 25 landen, waaronder
SEA LIFE, Madame Tussauds en de Londen Eye tot attractieparken zoals LEGOLAND en
Gardaland.
Madame Tussauds
Alle beelden worden handgemaakt in de Tussauds Studio’s in Londen. Na de opbouw van
het beeld in klei wordt een mal gemaakt waarin de was wordt gegoten. Echte hoofdharen
worden stuk voor stuk aangebracht en voor het opbouwen van de huidskleur worden
talloze lagen verf en tinten aangebracht. Dit om zo de mate van verbazingwekkend
realisme te bereiken waarmee Madame Tussauds al meer dan twee eeuwen wereldberoemd
voor is. In totaal werken er rond de 25 personen aan een beeld en het duurt ongeveer een
half jaar voordat het af is en onthuld kan worden.

The Amsterdam Dungeon
Binnen The Amsterdam Dungeon krijg je meer dan 500 jaar van Amsterdams meest
gruwelijke geschiedenis voor je kiezen. Tien Afschuwelijke goede acteurs wekken
waargebeurde schrikbarende verhalen tot leven. Op filmwaardige sets beleef je, met
andere ketters, elf shows. Je ziet, hoort en ruikt de geschiedenis tot leven komen in een
unieke, interactieve theatrale beleving.
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