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Een gelukkig 2017
De directeur en medewerkers van Japanmuseum SieboldHuis wensen u een een gelukkig
en mooi 2017 toe!
Aan het begin van het nieuwe jaar blikken wij trots terug op een succesvol 2016 met bijna 44.000
bezoekers. Hopelijk heeft u genoten van de tentoonstellingen en activiteiten. De renovatie aan het
museum is met succes afgerond. Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, stond de monumentale gevel
van het SieboldHuis lange tijd in de stijgers voor grootschalig onderhoud. De begane grond van het
museum toont de Sieboldcollectie, met een nieuw kaartenmeubel in de Panoramakamer. Ook de
gratis audiotour is door de museumbezoekers ontvangen als een waardevolle toevoeging op de vaste
collectie. De tijdelijke tentoonstellingsruimte is uitgebreid. Zowel op de eerste en tweede verdieping
treft u tijdelijke tentoonstellingen.
Tentoonstelling terugblik 2016
Het jaar begon met de indrukwekkende prentententoonstelling 'Fuji. Iconische berg in beeld', die
wegens succes verlengd werd. In 'Binnenstebuiten' zag u de soft sculptures van Mieke de Waal
geïnspireerd op de kimono. Prijswinnend verpakkingsdesign en de rijke Japanse cadeaucultuur
werden belicht in de zomertentoonstelling 'Te mooi om weg te gooien'. In de herfst beleefden we de
strijd om de macht tussen de families Taira en Minamoto op de prenten van Takeda Hideo. Naast de
gedetailleerde en realistische schilderijen van Debora Makkus werden de originele meesterwerken
van Arita porselein getoond. En in samenwerking met Inclusive Works organiseerden Japanmuseum
SieboldHuis de fotowedstrijd 'Japan & Nederland' die de wederzijdse invloed in beeld bracht. De
beste inzendingen werden in het museum geëxposeerd.
Wij danken de gastconservatoren, sprekers, vrijwilligers, sponsoren èn de bezoekers voor dit
succesvolle jaar. Er zijn het afgelopen jaar veel activiteiten georganiseerd, waaronder de jaarlijkse
Japanmarkt, De Siebold Collectie Conferentie in Japan, leerzame lezingen, creatieve workshops en
verdiepende rondleidingen. Ook hebben wij het goede nieuws ontvangen dat het museum haar
deuren na 2018 niet hoeft te sluiten, vanwege structurele steun van het Ministerie van OCW.
Het komende jaar worden er weer veelzijdige activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd. Met
deze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u daar graag van op de hoogte.

LAATSTE KANS DEEL 1 'Kunisada. Drama en schoonheid' nu in 't
SieboldHuis
Laatste kans! Tot en met 22 januari 2017 kunt u deel 1 van 'Kunisada. Drama en
schoonheid' bezichtigen. Er is een wisseling van de prenten op 23 januari, 24 januari 2017 opent
deel 2. Bezoek beide delen om de artistieke ontwikkeling van Kunisada optimaal te ervaren. 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.
Deel I: 9 december 2016 t/m 22 januari 2017 > Kunisada’s meesterwerken van 1805 tot 1828
Deel II: 24 januari 2017 t/m 5 maart 2017

> Kunisada’s meesterwerken van 1829 tot 1865

Voor meer informatie over de tentoonstelling, 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.
Voor meer informatie over de tentoonstelling klik hier.
Bekijk hier de video over 'De dingen die voorbij gaan' van Leiden TV.

Lezing: Kabukitheater in de prentkunst van Kunisada.
Het kabuki theater vormde het belangrijkste onderwerp in de prentkunst van Utagawa
Kunisada. Prentliefhebbers Henk en Arendie Herwig vertellen in deze lezing meer over de
traditionele Japanse theatervorm die ontstaan is in de Edoperiode.
Datum: 8 januari, 14.00 – 15.00 uur
Kosten: €5, (exclusief museumentree)
Maximumcapaciteit: 45 personen
Voor meer informatie en het bestellen van kaarten, klik hier.

Rondleiding van Casper Faassen
Ontmoet de kunstenaar achter de tentoonstelling 'De dingen die voorbij gaan' in deze
rondleiding.
Tijdens deze rondleiding vertelt Faassen over zijn inspiratie, techniek en de nieuwe werken in de
tentoonstelling.
Datum: 15 januari, 14.00 – 15.00 uur
Kosten: Gratis (exclusief museumentree)
Maximumcapaciteit: 15 personen
Voor meer informatie en reserveren, klik hier.

Workshop Furoshiki stempelen
Mardie Feikens leert je met behulp van textielverf en stempels een unieke doek te maken
die je vervolgens kunt gebruiken om kadootjes en spullen op een heel speciale manier in
te pakken.
Datum: 21 januari 2017, 14.00 – 15.00 uur
Kosten: €10, (excl. museumentree. Inclusief materiaalkosten)
Maximumcapaciteit: 12 personen
Voor meer informatie en het bestellen van uw ticket, klik hier.

Lezing 'Kunisada. Drama en schoonheid'.
Robert Schaap, schrijver van de publicatie 'Kunisada. Drama en schoonheid', vertelt in
deze lezing over de meesterwerken en stijlontwikkeling van Utagawa Kunisada.
Datum: 29 januari, 14.00 – 15.00 uur, Panoramakamer
Kosten: €5, excl. Museumentree
Maximumcapaciteit: 45 personen
Voor meer informatie en het reserveren van kaarten, klik hier.
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