
Overzicht van Praagse tentoonstellingen, evenementen en 
restauranten, die naar mijn mening de moeite waard zijn om te 
bezoeken. Misschien kan het u helpen tijdens het plannen van uw 
vakantie: 
 
MEI 2012 
 
Nationale en Stedelijke galerie Praag: 
 
Oudste kunst: http://www.ngprague.cz/en/4/sekce/convent-of-st-agnes-of-bohemia/ - prachtige oude 
schilderijen en beelden in het oudste gotische gebouw in Praag. 
 
Oude Europese kunst: http://www.ngprague.cz/en/2/sekce/sternberg-palace/ - ik zelf vind deze 
tentoonstelling het mooist, tegenwoordig is er bovendien een tentoonstelling van Rembrandt en zijn 
tijdgenoten. http://www.ngprague.cz/en/20/0/4044/sekce/rembrandt-co-stories-told-by-a-
prosperous-age/ 
 
Tsjechisch kubisme: http://www.ngprague.cz/en/9/sekce/house-at-the-black-madonna/ - heel uniek, 
de Tsjechen gebruikten het kubisme ook in de architectuur en de ontwerpen van gebruiksartikelen. 
 
Moderne kunst: http://www.ngprague.cz/en/5/sekce/veletrzni-palace/, het gebouw zelf is de moeite 
waard om te bezoeken. De architect Le Corbusier vond het gebouw het mooiste ter wereld. Er is  
binnen veel te zien. 
 
 
Tijdelijke Tentoonstellingen: 
 
http://www.schikaneder.cz/ Bekende Tsjechische kunstenaar, hij heeft vaak Praag uitgebeeld. (hij 
was werkzaam rond 1900) 
http://www.galerierudolfinum.cz/en/ Hedendaagse kunst 
http://www.giganti.cz/sitehome.php Een tentoonstelling vooral voor de kinderen: Levensgrote 
modellen van dieren uit de oertijd. 
 
Musea: 
 
Technisch museum: http://www.ntm.cz/en - onlangs gerenoveerd, unieke vervoersmiddelen. 
 
Tsjechisch muziekmuseum: http://www.nm.cz/Czech-Museum-of-Music 
 
Museum van de Tsjechische en de Slowaakse geschiedenis http://www.nm.cz/Historical-
Museum/Long-term-Exhibitions-HM/Crossroads-of-Czech-and-Czechoslovak-Statehood.html, in 
het gebouw dat vroeger het mausoleum was van de communistische presidenten, voor het museum 
staat het grootste ruiterstandbeeld ter wereld. 
 
Het centrum van hedendaagse kunst: http://dox.cz/en/ - extravagante kunstenaars 
 
Kunstnijverheidsmuseum http://www.upm.cz/index.php?language=en  
 
Galerie van Meda Mladková - http://www.museumkampa.cz/ - mooi gebouw op het Kampa eiland, 
vele Tsjechische kunstenaars van de 20ste eeuw(o.a.Frantisek Kupka) 
 



Evenementen en concerten: 
 
http://www.ceskafilharmonie.cz/en/ Tjechische Filharmonie, ons beste orkest (de eerste dirigent was 
A.Dvořák). Ze zijn  in het Rudolfinum gevestigd. 
http://www.fok.cz/ Tweede bekendste Tsjechische orkest. Dit orkest is in het Gemeenschapshuis 
gevestigd. 
http://www.blacktheatresrnec.cz/- een Tsjechische uitvinding, niet oninteressant (donker, 
neonkleuren) 
http://www.laterna.cz/en/ Laterna Magika: typisch Tsjechisch, in het nieuwe gebouw van het 
Nationale Theater 
 
Restaurants en Cafés: 
http://praha-en.vytopna.cz/ - je drankjes worden hier in kleine treinen naar je tafel gebracht 
http://www.cafelouvre.cz/en/ - café en restaurant, aangename sfeer, eronder zit een bekende 
jazzclub Reduta (ook Bill Clinton heeft hier gespeeld) 
http://www.cafeslavia.cz/ - vroeger was het een café voor de Tsjechische elite, mooie uitzichten 
 http://www.grandrestaurant.cz/?lng=en  het enige onafhankelijke overzicht van de beste restaurants 
te Praag, je kunt hier nooit de fout in gaan. 
 
Hopelijk zal mijn lijst u een beetje helpen om uw programma in Praag samen te stellen! 
 


