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€300.000, steun van OCW voor SieboldHuis
Japanmuseum SieboldHuis hoeft na 2018 haar deuren niet te sluiten. Het zag er lang naar uit
dat de eenmalige 10jarige bijdrage van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken
& Onderwijs, Cultuur en Wetenschap niet verlengd zou worden na 2018. Het ging om een jaarlijkse
subsidie van 450.000 euro, bijna de helft van de begroting van het museum.
Kamerfractievoorzitter Pechtold lobbyde het afgelopen jaar samen met directeurbestuurder
Schiermeier bij de Rijksoverheid. Onlangs kwam het verlossende woord. Japanmuseum SieboldHuis
staat vanaf 2018 jaarlijks op de begroting voor €300.000, bij het Ministerie van OCW. Met de
jaarlijkse 3 ton kan Schiermeier de meeste vaste lasten betalen, maar dat is het dan ook. “Dus als
er nog een bedrijf is dat hart heeft voor Japanmuseum SieboldHuis, laat ze alsjeblieft contact
opnemen".
Meer informatie klik hier

Lezing: Rood vs Wit: de Genpei oorlog en de vluchtigheid van
alles
16 oktober 2016
Op zondag 16 oktober vertelt Prof. Smits het verhaal van de Genpeioorlog. Deze oorlog
(11801185) was een conflict aan het einde van de Heianperiode tussen de families Taira en
Minamoto. Professor Smits geeft in deze lezing de historische toelichting op deze strijd om de
macht.
Zondag 16 oktober, 14.00  15.00 uur. Panoramakamer
Meer informatie en aanmelden klik hier
Lees verder

Nu te zien 'Arita. Schilderijen van Debora Makkus'
10 september 2016  27 november 2016
'Het bijzondere en indrukwekkende aan de stillevens van Debora Makkus is dat ze niet stilstaan.
Integendeel; ze zijn vol dynamiek en energie, ze bruisen.'  Anthonie L. Stal, voormalig voorzitter
RvT KröllerMüller Museum.
Het uitvoerig gedecoreerde Japanse porselein uit de Edoperiode (16031868) vormt de
inspiratiebron voor de serie schilderijen van Debora Makkus (1972). De realistische
stillevens, met kenmerkende lichtval doet denken aan de 17eeeuwse schilderkunst, maar
de compositie is eigentijds. Naast de gedetailleerde schilderijen worden de meesterwerken van
Arita porselein getoond uit museale en privé collecties. Met deze tentoonstelling vieren wij dat de
porseleinindustrie in Arita 400 jaar bestaat.
'Het lijkt wel of er licht uit de schilderijen schijnt' klinkt regelmatig in de expositie 'Arita. Schilderijen
van Debora Makkus'.
Meer informatie klik hier

Nu te zien 'Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo'
10 september 2016  27 november 2016
‘Strijd om de macht. Prenten van Takeda Hideo’ toont prenten met het klassieke verhaal
van Genpei, de strijd tussen de families Taira en Minamoto aan het einde van de 12e
eeuw.
Takeda's (1948) prenten doen denken aan de de heroïsche houtsneden van Utagawa Kuniyoshi
(17971861) maar hebben een satirische ondertoon. Door het gebruik van erotiek, tatoeages en een
grafische stijl geeft Takeda’s werk een hedendaagse kijk op de oude strijd.
Meer informatie klik hier

Herfstvakantie in 't SieboldHuis
Kom tijdens de herfstvakantie naar Japanmuseum SieboldHuis. Bezoek de
tentoonstellingen, maak de spannende speurtocht, kom knutselen bij een een workshop of
ga op zoek naar Tikkit. Tijdens de herfstvakantie worden er meerdere kinderactiviteiten
georganiseerd in het museum. Maak de gratis kinderspeurtocht en ontdek de details in de
schilderijen van Arita en het spannende verhaal achter de strijd om de macht bij de prenten van
Takeda Hideo. Op woensdagmiddag zijn er speciale gratis kinderworkshops. Er zijn beperkt aantal
plaatsen dus schrijf je snel in via onderstaande links.

Kinderworkshop Origami: woensdag 19 oktober, 14.00  15.00 uur
Kinderworkshop Kumihimo: woensdag 26 oktober, 14.00  15.00 uur
Naast de speurtocht en de workshops kun je opzoek naar Tikkit. Heb je Tikkit in Japanmuseum
SieboldHuis gevonden? Maak een foto en maak kans op een super speciale VIPtrip naar museum
Wonderryck in Twente.

Workshop: Katazome
23 oktober 2016
Maak je eigen kunstwerk in deze workshop. Tijdens de workshop katazome snijden we een
stencil met traditioneel Japans motief, die we op een papieren achtergrond overbrengen. We
gebruiken hierbij de kleuren die terugkomen in Hideo Takeda's werk: blauw, zwart, rood en goud. Er
zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze workshop, dus schrijf je snel in via
onderstaande link.

Zondag 23 oktober, 14.00  15.00 uur Europakamer, €7,50 incl. materiaalkosten, excl.
museumentree
Voor meer informatie en reserveren klik hier

Uitnodiging: Opening foto expositie 'Japan & Nederland'
27 oktober 2016
Vierhonderd jaar van handel, communicatie, culturele en economische uitwisseling tussen
Nederland en Japan heeft een duidelijk stempel gedrukt op beide landen. De
tentoonstelling 'Japan & Nederland' in Japanmuseum SieboldHuis toont foto's die deze
invloeden weergeven. De foto's in de tentoonstelling zijn onderdeel geweest van een
internationale fotowedstrijd, georganiseerd door Inclusive Works in samenwerking met
Japanmuseum SieboldHuis, waaraan fotografen uit zowel Nederland als Japan meewerkten.
U bent van harte welkom om de feestelijke opening en prijsuitreiking bij te wonen op
donderdag 27 oktober om 15.00 uur. De fotografen van de drie beste foto's ontvangen deze
middag een prijs.
Inloop: 15.00 uur
Prijsuitreiking: 15.30 uur
Borrel en bezichtiging expositie: 15.50  17.00 uur
Uit ruim 270 inzendingen heeft de jury onafhankelijk van elkaar alle foto's beoordeeld. De jury
bestond uit burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen; Wethouder gemeente Leiden, Robert Strijk;
Directeur Japanmuseum SieboldHuis Kris Schiermeier; President van Komori International Europe
B.V. Akihiro Komori; Directeur Hitachi Construction Machinery, Makato Yazawa en de tweede
secretaris van de Japanse ambassade in Nederland Rie Nagasaki.
De twintig beste foto's zijn van 28 oktober t/m 11 december 2016 in Japanmuseum SieboldHuis te
zien.
R.S.V.P. Aanmelden voor de opening kan via deze link t/m 20 oktober a.s.

Lezing: Aan de hand van Debora Makkus door 400 jaar Japans
aardewerk
30 oktober 2016
Menno Fitski (conservator OostAziatische Kunst van het Rijksmuseum) geeft in deze lezing
uitleg over het zeer hoogwaardige en waardevolle Aritaporselein. U komt in deze lezing
meer te weten over de geschiedenis, de handel en verschillende stijlen Arita aardewerk.
Zondag 30 oktober, 14.00  15.00 uur, Panoramakamer
Dit jaar vieren wij dat de porseleinindustrie in Arita 400 jaar bestaat. Het uitvoerig gedecoreerde
Japanse porselein uit de Edoperiode (16031868) dat via VOCschepen naar Nederland kwam, vormt
de inspiratiebron voor de serie schilderijen die Debora Makkus speciaal voor deze tentoonstelling
maakte.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Verwacht: prentententoonstelling Kunisada
9 december 2016  5 maart 2017
Van 9 december 2016 t/m 5 maart 2017 ‘Kunisada. Koele geisha’s en gepassioneerde
acteurs’ in Japanmuseum SieboldHuis. Nooit eerder werd er een overzichtstentoonstelling in
Europa gemaakt van de meest veelzijdige, succesvolste en productieve Japanse prentkunstenaar uit
19de eeuw. Met deze tentoonstelling heeft het Japanmuseum een Europese primeur met een
allesomvattend overzicht van Utagawa Kunisada’s oeuvre.
Meer informatie klik hier

Verwacht: Nieuw werk van Casper Faassen in 't SieboldHuis
9 december 2016  4 juni 2017
Van 9 december 2016 tot 4 juni 2017 toont Japanmuseum SieboldHuis een nieuwe serie
fotowerken van Casper Faassen in 'De dingen die voorbij gaan'. De tentoonstelling bestaat uit
veertien werken die geïnspireerd zijn op de tijdelijkheid van het aardse waarin Faassen fotografie,
schilderkunst en Japanse cultuur combineert.
Meer informatie klik hier

Uittip: Japanfestival Amstelveen
23 oktober 2016
Op zondag 23 oktober 12:0018:00 uur is op het Stadsplein in Amstelveen het Japan
Festival. Het festivalprogramma is samengesteld door de lokale Japanse bevolking. Ervaar de
diverse Japanse kunst en cultuur tijdens dit festival met verschillende workshops en optredens.
Klik hier voor meer informatie en het complete programma
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