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HARD ROCK CAFE  
AMSTERDAM
Het School of Hard Rock programma is een op maat 
gemaakt programma voor alle soorten scholieren – 
van basisscholen tot middelbare scholen. Het doel van 
School of Hard Rock is om zowel docenten als scholieren 
een authentieke educatieve ervaring te bieden.  
Dit willen wij doen door middel van interactieve 
methodes over de unieke achtergrond van ons 
bedrijf dat sinds 1971 dezelfde waarden hanteert 
die tot het huidige succes hebben geleid. 

ONDERWIJSDOELEN

DEEL 1 VAN DE LES  
Is gericht op de geschiedenis van Hard Rock Cafe als 
een merk, vanaf het begin van de jaren ’70, toen Peter 
Morton en Isaac Tigrett besloten om een Amerikaanse 
diner te openen dat gericht is op rock muziek in het 
centrum van London. Maak kennis met de motto’s 
van Hard Rock Cafe die het bedrijf tot op heden nog 
implementeert: “Love All, Serve All”, “Take Time To Be 
Kind”, “Save The Planet” and “All Is One”.  

Hoor het verhaal over hoe de Hard Rock memorabilia 
collectie is ontstaan, wat eigenlijk al een deel van de 
muziekgeschiedenis is op zichzelf. Ontdek welke vaste 
gast het personeel vroeg om zijn gitaar over zijn 
favoriete barstoel te hangen om zijn plek te markeren. 
Kom erachter wie vervolgens een week later een 
pakketje stuurde met de boodschap: “De mijne is 
net zo goed als die van hem!”, waarmee de trend is 
gestart en nu onderdeel is van een collectie van 
meer dan 75.000 items wereldwijd. 

DEEL 2 VAN DE LES  
Gaat over de geschiedenis van Rock ’n Roll. Waar begon 
het allemaal en wat voor effect heeft dit gehad op de 
hedendaagse muziek? Leer over de muziek van de jaren 
’50, ’60 en ’70 met een tour door onze beroemde 
memorabilia collectie in ons ‘Legends’ gedeelte.

DEEL 3 VAN DE LES 
Kan worden ingevuld door jou, als docent, om aan 
de behoeften en studievoorwaarden van de scholieren 
te voldoen. Gebruik interactieve spellen om leuke 
leermethodes te creeeren en de lessen buiten het 
klaslokaal te brengen. Wij zullen zorgen voor het 
lesmateriaal zodat de docenten dit voor kunnen 
bereiden en de scholieren alvast worden 
geintroduceerd met “The School of Hard Rock”.
 
HET HARD ROCK CAFE AMSTERDAM 
Een tour door ons Rock ‘n Roll museum is een 
onderdeel van het programma. In het Hard Rock Cafe 
Amsterdam zijn verschillende waardevolle items te 
vinden uit de iconische muziek memorabiliacollectie 
van het Hard Rock Cafe.

RESERVERINGEN  
Boekingen kunnen alleen gemaakt worden voor 
maandag tot en met vrijdag vanaf 09:00 uur.

*Reserveringen moeten gemaakt worden via het 
Sales & Marketing team

Contacteer Sales & Marketing via 
Amsterdam_social@hardrock.com 
of bel naar +31 (0)20 523 7625 
om een boeking te maken 

*tijden, aantallen en prijzen worden verzocht bij 

het maken van de boeking*


