Budget Parijs 2: kunst en cultuur

Je bent naar Parijs gekomen om wat van de stad te zien: monumenten, musea, kunst,
architectuur. Voor sommige monumenten en musea betaal je echter een flink bedrag
aan entree. Maar er zijn ook genoeg interessante gebouwen en musea die goedkoop of
zelfs gratis zijn.
Met deze tips kun je Parijs dagenlang bezoeken zonder een entreekaartje te hoeven
kopen!
1.
Gratis zijn de gemeentelijke musea als je alleen de permanente collectie wilt zien.
Voor een tentoonstelling in zo’n museum moet je wel betalen. Denk aan het Musée
Carnavalet, Maison de Balzac, het Musée d’Art Moderne de la ville de Paris of het Petit
Palais. Er zijn er 14. In de rubrieken Musea op alfabet en Monumenten op alfabet staat
een sterretje voor de gemeentelijke musea en monumenten. Niet gratis zijn de
Catacombes, de Crypte archéologique op het plein voor de Notre Dame en het Musée
Galliéra.
2.
Nationale musea zijn op de eerste zondag van de
maand gratis bezoeken. Voor mensen onder 26 jaar is
toegang tot de permanente collecties van deze musea
altijd gratis. Denk aan het Louvre, het Musée d’Orsay,
het Centre Pompidou, Musée Guimet en het Musée
Rodin. In de rubrieken Musea op alfabet en
Monumenten op alfabet staat een plusje voor de
nationale musea en monumenten.
3.
Meer gratis musea en monumenten zijn het Edith Piaf-museum, het parfummuseum
Fragonard, het musée de la Préfecture de la Police, het Mémorial du Shoah en de
Arènes de Lutèce.
4.
Kunst in de openlucht (en dus gratis) kun je zien in veel parken en pleinen. In de
Tuilerieën staan veel standbeelden, o.a. van beeldhouwer Maillol. In La Défense kun je
een uitgebreide kunstroute lopen langs alle moderne kunstwerken in die wijk. Door
heel Parijs staan beelden van beroemde kustenaars.
5.
De begraafplaatsen in Parijs zijn gratis toegankelijk. Van veel beroemdheden liggen
hier de graven: Oscar Wilde, Yves Montand, Chopin, Berlioz, Degas, Zadkine, Edith
Piaf. Bovendien staan er juweeltjes van beeldhouwkunst en je kunt er ongestoord
wandelen.
6.
In de kerken in Parijs heb je vrije toegang, zelfs in de Notre Dame. Maar er zijn meer
mooie kerken: de Saint-Etienne-du-Mont, de Madeleine, de Saint-Sulpice, de SacréCoeur, de Saint Julien-le-Pauvre. Voor de Sainte Chapelle moet je wel betalen, maar
niet op de 1e zondag van de maand. En voor kinderen onder 18 jaar is toegang daar
altijd gratis.
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