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Zomer in Japanmuseum SieboldHuis
In de zomervakantie zijn er elk weekend activiteiten voor jong en oud in Japanmuseum SieboldHuis!
Voor kinderen is er een gratis Tajirispeurtocht en een tekenwedstrijd in de kelder van het museum.
In het weekend worden er extra activiteiten georganiseerd, daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Origami workshop
Ga aan de slag in de origami workshop. Vouw een krijgershelm, kraanvogel of kikker. Bij deze
workshop kun je vrijblijvend binnenlopen en aanschuiven.
De origamiworkshops zijn op zondag 16 en 30 augustus van 12.30  14.00 uur.
Meer informatie klik hier

Kumihimo workshop
Knoop volgens de Japanse kumihimo techniek een armbandje, sleutelhanger of
boekenlegger.
Kumihimo is oude Japanse vlechtkunst. Kumi betekent vlechten en himo betekent koord.
De kumihimoworkshop voor aanstaande zondag is vol. Maar er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar op zondag 23 augustus.
Van 12.30  14.00 uur.
Meer informatie en aanmelden klik hier

Samurai in Space
Tijdens de tentoonstelling 'Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes' kunt u elke zaterdag en zondag
om 15.00 uur de film 'Samurai in Space' in de kelder van het museum bekijken.
Meer informatie klik hier
Lees verder

Rondleiding Universal Paradoxes
20 september 2015
Er zijn meer dan 50 objecten waaronder sculpturen, schetsen, tekeningen, foto’s en video’s te zien
in de tentoonstelling ‘Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes’.
Tijdens deze rondleiding van Japanoloog Daan Kok komt u meer te weten over deze artistieke
duizendpoot en zijn paradoxale kunst.
De eerstvolgende rondleiding is 20 september. Klik op onderstaande datum om te reserveren
* Zondag 20 september, 11.00  12.00 uur
Meer informatie klik hier

Uitmarkt 2015
29 augustus 2015  30 augustus 2015
De Uitmarkt is dé landelijke opening van het culturele seizoen in Amsterdam. Dit jaar is het van 28
tot en met 30 augustus op en rondom het Museumplein en Leidseplein feest. Op zaterdag 29 en
zondag 30 augustus is Japanmuseum SieboldHuis ook aanwezig op de Uitmarkt. Bezoek
ons op het Museumplein, schuif aan bij een kimonodemonstratie en ga op de foto als
geisha of samurai.
Meer informatie over de Uitmarkt klik hier

Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes
12 juni 2015  29 november 2015
In de tentoonstelling ‘Shinkichi Tajiri: Universal Paradoxes’ komt u meer te weten over de
wereldburger en multidisciplinair kunstenaar Shinkichi Tajiri.
Sta oog in oog met Tajiri’s krijgers, ontrafel zijn ingewikkelde knopen en bewonder zijn schetsen,
sculpturen, tekeningen, foto’s en films.
Meer informatie over de tentoonstelling klik hier
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

Lees meer

Lees verder

Vooraankonding: 'Fuji. Iconische berg in beeld'
11 december 2015  6 maart 2016
Van 11 december 2015 t/m 6 maart 2016 toont Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling
'Fuji. Iconische berg in beeld'. Ruim 150 werken geven een veelzijdige kijk op de heilige
vulkaan. Foto's en Japanse prenten (met topstukken van de prentkunstenaars Hokusai en
Hiroshige) laten zien waarom deze berg het nationale symbool van Japan is.
De tentoonstelling wordt in twee delen getoond, met in elk deel andere thema's:
Deel I > 11 december 2015 t/m 24 januari 2016
Deel II > 26 januari 2016 t/m 06 maart 2016
Bij deze tentoonstelling worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Voor kinderen is er een
gratis speurtocht.
Binnenkort op www.sieboldhuis.org meer informatie over 'Fuji. Iconische berg in beeld'.
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