Japanmuseum SieboldHuis: Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015

Tentoonstellingen in Japanmuseum SieboldHuis
Bezoek nu Deel II van ‘Kawahara Keiga. Fotograaf zonder camera’
Er zijn weer 50 andere topstukken te bewonderen, waaronder een drieluik van de baai van Nagasaki
met nieuwe minutieuze details of vrolijke zwemmers in ‘Zomer’.
U heeft nog tot en met 22 februari de kans om via Keiga’s schilderingen een kijkje te nemen in het
oude Japan.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Prins Bernhard Cultuurfonds, bruynzeelsakura en Astellas Pharma B.V.
Meer informatie over de tentoonstelling klik hier

FOUR SEASONS, HEDENDAAGSE KUNSTWEDSTRIJD
Wat is uw favoriete werk in de tentoonstelling Four Seasons?
U kunt als bezoekers ook uw stem uitbrengen. Kies uw persoonlijke topper, vul het formulier in en
lever dit in bij de museumwinkel. Wie weet wint u ook nog een een prijs.
Klik hier voor meer informatie over 'Four Seasons'
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Fonds 1818, Gemeente Leiden, bruynzeelsakura, Cultuurfonds Leiden en
Galerie Café Leidse Lente

Activiteiten in Japanmuseum SieboldHuis
Komende periode worden er weer verschillende activiteiten georganiseerd in
Japanmuseum SieboldHuis. Alvast een greep uit de programmering voor de komende
maand.
Op de website staat het complete programma:

Lezing: Keiga: Tekenaar voor Deshima.
Door: Prof. W. van Gulik
Datum: Zondag 8 februari 2015, 14.00 15.00 uur, Panoramakamer
Professor Van Gulik gaat in deze lezing in op het beeldarchief van Siebold als ware spiegel van het
leven en bedrijf in het premoderne.
i.s.m. The Society of Japanese Arts
Meer informatie en aanmelden klik hier

Lezing: De dieren van Keiga
Door: Martien van Oijen
Datum: zondag 22 februari, 14.00  15.00 uur, Panoramakamer
Siebold liet Kawahara Keiga honderden aquarellen maken van dieren. Hoe Keiga dit deed en de
veelzijdigheid aan dieren wordt besproken door Martien van Oijen in deze lezing.
Meer informatie en aanmelden klik hier

Activiteit: Rondleidingen door de tentoonstelling Deel II
Door: Daan Kok
Datum: Zondag 1 en 15 februari, 11.00  12.00 uur
Daan Kok, specialist op het gebied van Japanse kunst, zal tijdens de tentoonstelling “Kawahara
Keiga. Fotograaf zonder camera” verschillende rondleidingen geven. U komt meer te weten over
Keiga’s natuurlijke weergave van de werkelijkheid en het fotografische beeld wat hij creëert van de
late Edotijd.
 Aanmelden voor de rondleiding Deel II, 1 februari
klik hier
 Aanmelden voor de rondleiding Deel II, 15 februari
klik hier

Activiteit: Manga Workshop
Door: Milou van Montfort
Datum: 15 februari, 13.00  14.30 uur, Panoramakamer
Kom in deze workshop meer te weten over de Japanse Manga. Milou van Montfort geeft uitleg over
Manga. Wat is Manga eigenlijk, hoe is het ontstaan en nog het meest belangrijk, hoe teken je een
Mangafiguur.
 Aanmelden voor 15 februari klik hier
Mede mogelijk gemaakt door:
Astellas Pharma B.V., Prins Bernhard Cultuurfonds en bruynzeelsakura

Nieuws uit Japanmuseum SieboldHuis

Lustrum Japanmuseum SieboldHuis!
Dit jaar bestaat Japanmuseum SieboldHuis 10 jaar. Dit jubileum vieren wij met een
benefietdiner op zaterdag 13 juni in de Hortus Botanicus. Wij willen u als liefhebber van
Japanmuseum SieboldHuis de mogelijkheid geven om aan te schuiven bij deze onvergetelijke avond
en dit lustrum met ons te vieren. Het is mogelijk om een tafel (voor 10 personen) of een stoel
te reserveren voor deze feestelijke benefietavond.
Meer informatie email naar vanderwind@sieboldhuis.org

Zondag 18 januari bezocht een belangrijke delegatie uit Japan het SieboldHuis.
Directeur Kris Schiermeier ontving 30 delegatieleden, waaronder gouverneur Nakamura, de
burgemeester van Hirado en de viceburgemeester van Nagasaki een rondleiding. De heren waren erg
onder de indruk van de Siebold collectie.
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