Japanmuseum SieboldHuis: Nieuwsbrief mei 2015

Nieuwsbrief mei 2015

Nieuws uit Japanmuseum SieboldHuis
21 mei 2015
Het Pinksterweekend staat voor de deur, dus een lekker lang weekend om er op uit te
gaan. Ook dit jaar is er op zondag 1e pinksterdag de Japanmarkt en op zaterdagavond 30
mei opent het SieboldHuis haar deuren tijdens de Leidse Museumnacht!
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in en om
Japanmuseum SieboldHuis.

Japanmarkt 2015
24 mei 2015
Japanmarkt
Datum: Zondag 24 mei, 12.00  17.00 uur, Rapenburg en Japanmuseum SieboldHuis
Op 1e Pinksterdag, zondag 24 mei 2015, is het weer zover. De jaarlijkse Japanmarkt vult het
Rapenburg van 12:00 tot 17:00 met een bruisende braderie. Ter herinnering aan het bezoek van de
Japanse keizer aan het Rapenburg in 2000 organiseert Japanmuseum SieboldHuis dit jaar voor de
achtste keer de Japanmarkt! Bezoek de verschillende kramen vol met Japanse culturele en culinaire
waren. Om 12.00 uur is de feestelijke opening.
Bekijk hier het complete programma
Placeholder

Laatste kans voor Zijden Pracht in Japanmuseum SieboldHuis
6 maart 2015  31 mei 2015
Nog t/m 31 mei kunt u de Zestien zeer kostbare kimono’s, van circa twee meter hoog en
anderhalve meter breed, gemaakt door de Japanse meestertextielverver Itchiku Kubota
bewonderen. Vele enthousiaste bezoekers hebben zich vergaapt aan de kimono's. Minstens
veertig verfbaden, driehonderd kleuren en een heel jaar handwerk zijn nodig voor het maken van één
perfecte Kubotakimono. Stuk voor stuk watervallen van kleuren, versierd met borduurwerk,
lijnpatronen van OostIndische inkt, bewerkt met bladgoud en zilver, volgens de 16de eeuwse
traditionele tsujigahana techniek.
Ook 'Textiel: Reflectie op de Sieboldcollectie' is tijdens het museumweekend te bezichtigen. De
kunstenaarscollectieven Stidoc en Windkracht 10, bestaande uit 23 (amateur) kunstenaars tonen
hun reactie op de Sieboldcollectie in textiel.
Beide tentoonstellingen zijn nog maar 9 dagen te zien!

Binnenkort Shinkichi Tajiri in Japanmuseum SieboldHuis
12 juni 2015  29 november 2015
Van 12 juni tot en met 29 november 2015 staat Japanmuseum SieboldHuis in het teken van de
veelzijdige kunstenaar Shinkichi Tajiri (1923  2009). De tentoonstelling ‘Shinkichi Tajiri: Universal
Paradoxes’ toont circa 35 sculpturen en tientallen schetsen, tekeningen, video’s, foto’s maar ook
enkele persoonlijke documenten van de multidisciplinaire kunstenaar.
Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling

Lees verder

Leidse Museumnacht
30 mei 2015

Op zaterdag 30 mei 2015 vindt de zevende editie van de Museumnacht Leiden plaats. Dit
jaar staat het thema ‘Sensatie’ centraal. De deelnemende musea bieden naast hun
tentoonstellingen muzikale optredens, interactieve workshops en leerzame lezingen. Japanmuseum
SieboldHuis staat in het teken van Zensatie. Doe mee met een ikebana workshop, bekijk de
kimonomodeshow of leer shiatsu. Kom en ontspan in Japanmuseum SieboldHuis.
Bekijk hier het complete programma
Lees verder

Kimono presentatie en demonstratie
3 mei 2015
Door: Yumiko Kunimori
Datum: Zondag 31 mei, 14.00  15.00 uur, Panoramakamer

De kimono presentatie is de laatste in de rij met activiteiten behorende bij Zijden Pracht. Yumiko
Kunimori vertelt in deze lezing over de kimono door de jaren heen. Aansluitend toont ze samen met
haar assistent hoe een kimono gedragen wordt.
Meer informatie en aanmelden klik hier

Lees verder

Juni Japanmaand in Sijtthof
30 mei 2015  28 juni 2015
In de maand juni organiseert Sijthoff in Leiden een Japanmaand. Met een tentoonstelling, meerdere
lezingen, workshops en bijeenkomsten. Dit programma is samengesteld in samenwerking met
Japanmuseum SieboldHuis. Benieuwd? Klik hier voor het complete programma
Sijthoff is een plek waar activiteiten plaatsvinden waardoor mensen elkaar ontmoeten, hun ideeën
uitwisselen en talenten laten zien.
Lees verder
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