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Europese primeur 'Kunisada. Drama en schoonheid' nu in 't
SieboldHuis
9 december 2016  5 maart 2017
Tot 5 maart 2017 ziet u ruim 130 prenten in de tentoonstelling ‘Kunisada. Drama en
schoonheid’ 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. Zijn vroegste werken worden gekenmerkt
door zacht, natuurlijk kleurgebruik en een rustige compositie. Met het verstrijken van de jaren wordt
zijn kleurgebruik feller, intenser en het beeld complexer.
Let op:
Deze tentoonstelling wordt in twee delen getoond. Er is een wisseling van de prenten op 23 januari.
Deel I: 9 december t/m 22 januari
Kunisada's meesterwerken van 1805 tot 1828
Deel II: 24 januari t/m 5 maart
Kunisada's meesterwerken van 1829 tot 1865
Meer info klik hier
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

Nu te zien: 'De dingen die voorbij gaan'
9 december 2016  4 juni 2017
Tot 4 juni 2017 toont Japanmuseum SieboldHuis een nieuwe serie fotowerken van Casper
Faassen in 'De dingen die voorbij gaan'. De tentoonstelling bestaat uit meerdere werken die
geïnspireerd zijn op de tijdelijkheid van het aardse waarin Faassen fotografie, schilderkunst en
Japanse cultuur combineert.
Op 7 december was Casper Faassen te gast in het VPROprogramma Nooit meer slapen waarin hij
in gesprek gaat over zijn werk en de tentoonstelling in Japanmuseum SieboldHuis.
Klik hier om het radioprogramma te beluisteren.
Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier

Nieuwe website
Sinds kort is de nieuwe website van Japanmuseum SieboldHuis online. In het ontwerp is
rekening gehouden met de functionaliteit en het gebruiksgemak voor de
websitebezoekers. Daarnaast geeft de nieuwe website beter inzicht in wat er allemaal in
het museum te beleven is, zoals de tentoonstellingen en activiteiten.
Met de nieuwe website is het nu nog eenvoudiger om etickets te kopen voor uw museumbezoek.
Ook inschrijven voor activiteiten is geoptimaliseerd. Inschrijving en betaling van de activiteiten
verlopen via een paar simpele stappen op de website. Als bevestiging van uw inschrijving en betaling
krijgt u een eticket toegestuurd. Als u een toegangsbewijs besteld heeft met korting, zoals
Museumkaart, CJP of Studentenkaart, dan dient u bij de kassa ook uw kortingskaart te laten zien.
Benieuwd naar de nieuwe website en het volledige activiteitenprogramma? klik hier

Workshop Japans inpakken
Zo vlak voor de feestdagen organiseert Japanmuseum SieboldHuis wegens groot succes
extra workshops Japans inpakken, een belangrijk onderdeel van de Japanse
cadeaucultuur.
Mardie Feikens leert je de fijne kneepjes van het Japanse inpakken. In de workshop ga je zelf aan de
slag. Eerst met oefenpapier en verschillende formaten pakjes en uiteindelijk kun je met luxe
pakpapier je eigen cadeau inpakken. Vergeet dus niet je cadeautje (in een doosje) mee te nemen.
Zaterdag 17 december, 14.00  15.00 uur, €7,50 excl. Museumentree (vol)
Woensdag 21 december, 14.00  15.00 uur, €7,50 excl. Museumentree
Koop uw toegangskaarten voor de workshop via de website.

Rondleiding langs de vroege meesterwerken van Kunisada
18 december 2016
Kom meer te weten over Kunisada's prenten uit het eerste deel van de tentoonstelling.
Japanse prentkunstkenner en gastconservator van de tentoonstelling ‘Kunisada. Drama en
schoonheid’ Chris Uhlenbeck zal u rondleiden over de tentoonstelling.
Tijdens deze rondleiding komt u meer te weten over de tot de verbeelding sprekende Japanse
prenten uit het eerste deel van de tentoonstelling. Daarnaast zal dhr. Uhlenbeck toelichten waarom
deze prenten uit het gigantische oeuvre van Utagawa Kunisada zijn geselecteerd voor deze
tentoonstelling.
Datum: 18 december, 14.00 – 15.00 uur
Kosten: Gratis, excl. Museumentree.
Meer informatie en reserveren: klik hier (laatste plaatsen)

Pakjesavond met de Vrienden van Japanmuseum SieboldHuis
Twee keer per jaar organiseert Japanmuseum SieboldHuis speciaal voor haar Vrienden
een activiteit. Zo was er op 2 december een presentatie en workshop Japans inpakken. Met
luxe materialen zoals linten, washitape en verschillende papiersoorten werden de prachtigste
cadeaus ingepakt met verschillende Japanse inpaktechnieken. Wilt u ook genieten van de vele
VriendenVoordelen en de tweejaarlijkse vriendenactiviteiten bijwonen? Steun dan het museum voor
€35, per jaar. Met uw Vriendenpas krijgt u onder meer korting op activiteiten.
Klik hier voor meer informatie en om Vriend te worden van Japanmuseum SieboldHuis.

Collegereeks MuseumJeugdUniversiteit
11 september 2016  11 december 2016
Zondag 11 december was het laatste college in de reeks van de MuseumJeugdUniversiteit.
In de afgelopen vier colleges, kregen de kinderen (van 812 jaar) op zondagochtend les
over Japan.
Zo hebben de kinderen geleerd over rechtspraak in Japan, alles over samoerai, Japanse prentkunst
en over het Japanse schrift. Aan het eind van de reeks kregen alle studenten een welverdiend
diploma. In het najaar van 2017 zal er weer een collegereeks in Japanmuseum SieboldHuis gegeven
worden.
Meer weten over de MuseumJeugdUniversiteit? Klik hier

Kadotip
De feestdagen komen eraan! In de museumwinkel is het assortiment flink uitgebreid met
kleurboeken, posters, schriftjes, thee, blikjes en nog veel meer. Bij Japanmuseum SieboldHuis
zijn leuke geschenken te vinden voor jong en oud. Een kleine visuele selectie wat u zoal kunt vinden
in onze museumwinkel.
Lees verder

Lees en luistertip: Deshima
Meer weten over Deshima en de historische relatie tussen Nederland en Japan ?
VPRO heeft een informatief programma gemaakt over deze Nederlandse handelspost in
Nagasaki, Japan.
In de gids van deze week staat een uitgebreid artikel en is er een tweedelig radioprogramma te
beluisteren op NPO1 radio in het programma OVT 'Het spoor terug'
Luister hier het eerste deel van het tweeluik de uitzending van OVT 'Het spoor terug' 11 december
van 11.1212.00, NPO radio 1 hier terug. Met Prof. Matthi Forrer en Marten Minkema.
Het tweede deel wordt op zondag 18 december uitgezonden.
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