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Tienjarig jubileum en Sieboldtulp
13 juni 2015
Op zaterdag 13 juni vierde Japanmuseum SieboldHuis zijn tien jarig bestaan. Voor de viering
van dit jubileum was er in de Hortus Botanicus een benefietdiner voor genodigden. Ruim 160
vrienden, collega’s en liefhebbers van het museum waren getuige van de doop van de Sieboldtulp die
na afloop van het diner onthuld werd.
Lees meer
Lees verder

Niet te missen!
Sinds vorige week heeft de gevel van ons museum een naam gekregen. Nu kan iedereen op het
Rapenburg zien dat er achter deze prachtige historische Hollandse gevel een Japanmuseum huist.
Veel dank aan de Gemeente Leiden en vormgever Jan Kleingeld voor dit schitterende resultaat!

Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes
12 juni 2015  29 november 2015
Na de succesvolle tentoonstelling ‘Zijden Pracht. Kimono’s uit de Kubotacollectie’ is vanaf 12 juni
is de tentoonstelling ‘Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes’ te zien. U komt meer te weten over
wereldburger en multidisciplinair kunstenaar Shinkichi Tajiri in de veelzijdige tentoonstelling.
Sta oog in oog met Tajiri’s krijgers, ontrafel zijn ingewikkelde knopen en bewonder zijn schetsen,
sculpturen, tekeningen, foto’s en films.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

Lees meer

Lees verder

20.104 bezoekers in topmaand mei
Mei 2015 was de drukste maand ooit in Japanmuseum SieboldHuis. De tentoonstellingen
‘Zijden Pracht, Kimono’s uit de Kubota collectie’ is met 16.471 bezoekers de best bezochte
tentoonstelling sinds de opening van het museum tien jaar geleden. Niet alleen Kubota’s Kimono’s
bracht duizenden bezoekers op de been, maar ook de Museumnacht (2.495 bezoekers) en de
Japanmarkt (9.700 mensen) trok een recordaantal bezoekers naar het museum.

Lees verder

Museum Jeugd Universiteit najaar 2015
Japanmuseum SieboldHuis organiseert dit najaar colleges voor nieuwsgierige kinderen
van 8 t/m 12 jaar. Echte wetenschappers en experts vertellen je alles wat je wilt weten over Japan.
Kinderen kunnen zich aanmelden voor de hele collegereeks en wetenschappers vertellen wat je altijd
al hebt willen weten over Japan. Elke tweede zondagochtend van de maand is er een nieuw college
van een andere docent. Wat zie je in een kunstwerk van Shinkichi Tajiri? Hoe overleef je Japan? Hoe
maak je een samoeraizwaard? Wat als je ziek wordt in Japan? Je komt het allemaal te weten
tijdens de colleges. Je kan je nu aanmelden voor de collegereeks dit najaar.
Meer informatie en aanmelden klik hier

Leidste Ring voor directeur Japanmuseum SieboldHuis
Juwelier Borg en Daphne heeft zich laten inspireren voor de Leidste Ring door onze
museumdirecteur en het museum. Het prachtige resultaat is nu in de etalage van de juwelier te
bewonderen. De juwelier bestaat dit jaar twintig jaar en heeft zichzelf de opdracht gegeven om
twintig unieke ringen te maken gebaseerd op het gevoel dat twintig interessante inwoners van Leiden
hebben met hun stad. Alle 20 Leidste Ringen zullen eind september in de winkel tentoongesteld
worden.
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