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Japanmarkt 2015 groot succes
24 mei 2015
Afgelopen zondag 24 mei stond het Rapenburg in Leiden vanaf Japanmuseum SieboldHuis
tot en met de Hortus botanicus helemaal in het teken van de Japanmarkt. In aanwezigheid
van de ambassadeur van Japan in Nederland, Masaru Tsuji werd de dag om 12.00 uur
officieel geopend door Kris Schiermeier, directeur van Japanmuseum SieboldHuis.
Margreet van Wijk, vice voorzitter van de Raad Gemeente Leiden, Tineke Cleiren, Universiteit Leiden,
Nasya Weigand die een Japanse schrijfwedstrijd heeft gewonnen met een verhaal over de
Japanmarkt en Eva Trimp coördinator Japanmarkt verrichtten de feestelijke openingsceremonie door
het oplaten van ballonnen. Meer bezoekers dan ooit op de achtste editie van de Japanmarkt. Ruim
9.700 bezoekers!
Elk jaar organiseert Japanmuseum SieboldHuis de Japanmarkt ter herinnering aan het bezoek van
de Japanse keizer op 25 mei 2000, dit jaar al weer 15 jaar geleden. De bezoekers konden alle
facetten van de Japanse cultuur ervaren bij de meer dan 40 kramen die culturele en culinaire waren
aanboden. Dit jaar was het thema ‘kimono’. De schoonheid van de traditionele kleding was niet
alleen op het Rapenburg te bewonderen, maar ook in de tentoonstelling ‘Zijden Pracht. Kimono’s uit
de Kubotacollectie’, die nog tot en met zondag 31 mei voor het laatst te bewonderen is.
De fantasierijk geklede cosplayers wisten het publiek te vermaken en zijn veelvuldig met de
bezoekers van de markt op de foto gegaan. Ook de dansgroep ‘Raiden Yosakoi’ trakteerden
iedereen onverwachts op spetterende traditionele Japanse dans. In Japanmuseum SieboldHuis werd
er traditionele Japanse muziek gespeeld door het gitaarensemble Hambre Y Sed en konden
kinderen knutselen, kimono’s passen en geschminkt worden. Deze stralende dag op het Rapenburg
gaf een veelzijdig beeld van de Japanse cultuur op zijn best.
einde persbericht
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Marjolijn Goos goos@sieboldhuis.org of 07151255390
Japanmuseum SieboldHuis, Rapenburg 19, 2311 GE Leiden.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00  17.00 uur.
Entree: € 8,00/ MK geldig / kinderen t/m 12 jaar gratis
www.sieboldhuis.org
info@sieboldhuis.org
Lees verder
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