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Tentoonstellingen in Japanmuseum SieboldHuis
Afgelopen week werden de tentoonstelling ‘Zijden Pracht. Kimono’s uit de Kubota
collectie’ en ‘Textiel: Reflectie op de Sieboldcollectie’ feestelijk geopend. Minstens veertig
verfbaden, driehonderd kleuren en een heel jaar handwerk zijn nodig voor één perfecte
Kubotakimono. Ambassadeur Tsuji sprak vol bewondering: “de kimono’s van Kubota hebben een
ziel.”
Unity TV heeft een korte impressie van de tentoonstelling gemaakt. Bekijk hier de reportage (vanaf
2.30 min.) terug. Dat de tentoonstellingen niet alleen Japan liefhebbers aanspreekt maar ook de
modewereld inspireert is terug te lezen in het artikel op fashionunited.nl.

Op vrijdag 6 maart werd samen met de 23 deelnemende kunstenaars de tentoonstelling 'Textiel:
Reflectie op de Sieboldcollectie' geopend. In de tuin, binnenplaats, in de gang op de begane grond
en eerste verdieping ziet u de resultaten van Stidoc en Windkracht 10.
Meer informatie over 'Zijden Pracht. Kimono's uit de Kubotacollectie'
Meer informatie over 'Textiel: Reflectie op de Sieboldcollectie'
Beide tentoonstelling zijn nog t/m 31 mei 2015 in Japanmuseum SieboldHuis te bekijken.

Activiteiten in Japanmuseum SieboldHuis
Komende periode worden er weer diverse activiteiten georganiseerd in Japanmuseum SieboldHuis.
Dit voorjaar staat in het thema Kubota, Kimono en Textiel. Alvast een greep uit de programmering.
Op de website staat het complete programma;
Lezing: Het levenswerk van Kubota, The Symphony of Light
Door: Linda Hanssen
Datum: Zondag 15 maart, 14.00 – 15.00 uur, Panoramakamer
Itchiku Kubota transformeerde kimono’s van draagbare gewaden tot unieke kunstwerken die deel
uitmaken van één installatie. De grootste groep bestaat uit 34 kimono’s die samen de Vier
Seizoenen vormen, onderdeel van de Symphony of Light. Gastconservator Linda Hanssen vertelt in
deze lezing meer over zijn magnum opus.
> Aanmelden voor 15 maart klik hier

Rondleiding: Zijden Pracht
Door: Gastconservator Linda Hanssen
Datum: Zaterdag 21 maart, 14.00  15.00 uur, Tijdelijke tentoonstellingsruimte
Sta stil bij elke kimono, bespeur de details en kom meer te weten over de tijdrovende en zeer secure
Itchiku Tsujigahana techniek.
> Aanmelden voor 21 maart klik hier
Lezing: Zijde
Door: Ria van ElsDubbelaar
Datum: 29 maart, 14.00 – 15.00 uur, Panoramakamer
Ria van ElsDubelaar geeft een lezing over haar expertise: Zijde.
Deze lezing is in samenwerking met The Society of Japanese Arts
> Aanmelden voor 29 maart klik hier
De tentoonstelling en activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door:
 Mondriaan Fonds
 Astellas Pharma B.V.
 The International Chodiev Foundation
 The Corts Foundation

Nieuws uit Japanmuseum SieboldHuis

Vriendenevenement
Twee keer per jaar organiseert Japanmuseum SieboldHuis exclusief voor haar Vrienden een
evenement. Op woensdagavond 4 maart kregen de Vrienden als eerste de mogelijkheid om de
tentoonstelling 'Zijden Pracht' te bekijken.
Gastconservator Linda Hanssen en Directeur Kubota Museum Japan, Miyaharasan waren aanwezig
om extra informatie bij Kubota's kimono's te geven. De avond werd afgesloten met een gezellige
borrel.

Publieksfavoriet Four Seasons
De bezoekers van de tentoonstelling Four Seasons hadden de mogelijkheid om te stemmen op hun
favoriete werk. Uit de vele inzendingen is Eva Ouden Ampsen met het werk ‘The four seasons of
my cherry tree’ de publieksfavoriet geworden. Uit alle inzendingen is een bezoeker geloot. De heer/
mevrouw Schotwaters heeft de prijs inmiddels per post ontvangen.

SieboldHuis viert 10de verjaardag!
Op donderdag 19 maart bestaat Japanmuseum SieboldHuis precies 10 jaar. Wie jarig is
trakteert. Daarom krijgen alle museumbezoekers op onze verjaardag een kleine attentie
bij de kassa!
Om dit jubileum feestelijk te vieren wordt er op zaterdag 13 juni een benefietdiner georganiseerd. 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 en het SieboldHuis via deze weg financiëel te ondersteunen.
Meer informatie email naar vanderwind@sieboldhuis.org
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