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Laatste kans voor 'Kunisada. Drama en schoonheid'!
Nooit eerder werd er een overzichtstentoonstelling in Europa gemaakt van de meest
veelzijdige en succesvolste Japanse prentkunstenaar uit 19de eeuw. Met deze
tentoonstelling heeft het Japanmuseum een Europese primeur met een allesomvattend
overzicht van Utagawa Kunisada’s oeuvre.
Zondag 5 maart is de allerlaatste dag om de 80 'late meesterwerken' (18291865) uit Kunisada's
imposante oeuvre te bekijken. Topstukken uit museale en privécollecties uit de hele wereld zijn in
bruikleen gegeven voor deze overzichtstentoonstelling, waarin vrouwen en acteurs centraal staan.
Voor meer informatie over de tentoonstelling, klik hier.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

'De dingen die voorbij gaan'
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 korte trailer van de tentoonstelling 'De dingen die voorbij gaan: Fotografisch werk van
Casper Faassen' op onze Facebookpagina.

Workshop Furoshiki stempelen
4 maart 2017
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: Zondag 4 maart, 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.

Binnenkort: 'Ema.Tastbare gebeden'
17 maart 2017  11 juni 2017
Japanmuseum SieboldHuis heeft een primeur met de tentoonstelling ‘Ema. Tastbare
gebeden’. Een privécollectie met ruim 200 ema wordt voor het eerst aan het publiek
getoond. De rijk geïllustreerde houten gebedsbordjes geven u een kijkje in deze religieuze
Japanse traditie. Op het doorgaans houten plankje is een afbeelding geschilderd of gedrukt van de
tempel, het dier van het jaar of een specifiek thema. Op de achterkant wordt een persoonlijke wens
of boodschap geschreven.
Deze tentoonstelling toont specifiek ema met allerlei medische wensen voor mens en dier. Zoals
genezing van hoor en oogproblemen maar ook voor aandoeningen als aambeien. Ontdek de
diversiteit van de verschillende ziektes waarvoor gebeden wordt en laat uw wens achter in het
voormalige woonhuis van arts Philipp Franz von Siebold.
Meer informatie klik hier

Workshop DIY Ema
25 maart 2017
De tentoonstelling "Ema. Tastbare gebeden" geeft met de rijk geïllustreerde gebedsbordjes een inkijk
in de Japanse religieuze en medische wereld. In deze workshop kunt u uw eigen gebeds of
wensbordje maken.
Datum: Zaterdag 25 maart, 14.00  15.30 uur
Kosten: €10, (excl. museumentree. Inclusief materiaalkosten)
Maximumcapaciteit: 10 personen
Klik hier voor meer informatie en toegangskaarten klik hier

Lezing: Klimaatgeschiedenis van Japan in de 19e eeuw
26 maart 2017
Fons Baede en Gunther Können vertellen over hun onderzoek naar het Japanse klimaat op
basis van waarnemingen van Philipp Franz von Siebold. Een toevallige vondst, zo’n 25 jaar
geleden, in het KNMIarchief van documenten uit Deshima zetten Fons Baede en Gunther Können
op het spoor van de klimaatgeschiedenis van Japan in de 19e eeuw.
Datum: Zondag 26 maart, 14.00  15.00 uur
Kosten: Gratis, excl. museumentree
Maximumcapaciteit: 45 personen
Klik hier voor meer informatie en toegangskaarten

Samenwerkingsovereenkomst SieboldHuis en Mogami Tokunai
Museum
Op zaterdag 11 februari 2017 werd in Murayama, Japan, de bijzondere samenwerking
bezegeld tussen Japanmuseum SieboldHuis en het Mogami Tokunai Memorial Museum.
Museumdirecteur Kris Schiermeier en burgemeester van Murayama Takao Shifu ondertekenden de
overeenkomst tijdens de drukbezochte ceremonie in Japan. De twee musea gaan samenwerken op
het gebied van cultuur, wetenschap en onderwijs. Burgemeester Shifu refereerde aan de warme
banden die Nederland en Japan al meer dan 400 hebben.
Meer informatie klik hier

Nieuw kaartenmeubel in Panoramakamer
Japanmuseum SieboldHuis heeft een nieuwe vitrine in de Panoramakamer waarin kaarten
uit de SieboldCollectie tentoongesteld worden. De kaartencollectie die Philipp Franz von
Siebold (17961866) gedurende zijn verblijf in Japan bijeenbracht wordt beheerd door de Universitaire
Bibliotheken Leiden. Zeven bijzondere kaarten uit deze collectie zijn nu te zien in de nieuwe vitrine.
Elk jaar zal er een nieuwe selectie van kaarten gemaakt worden
Meer informatie klik hier

Japanmarkt 2017
Op zondag 4 juni 2017 van 12.00 tot 17.00 uur organiseert Japanmuseum SieboldHuis op 1e
pinksterdag voor de tiende keer de Japanmarkt op het Rapenburg in Leiden.
De markt vindt jaarlijks plaats om het bezoek van de Japanse Keizer in 2000 aan Japanmuseum
SieboldHuis en het Rapenburg te herdenken. Om 12.00 uur is de feestelijke opening.
Zondag 4 juni | 12:00 – 17:00 | Rapenburg, Leiden
Bezoek de markt met een breed aanbod van Japanse culturele en culinaire waren. Laat u meevoeren
door de schoonheid van de rijke Japanse cultuur en maak kennis met alle facetten die deze te
bieden heeft.
Japanmarkt coördinator Jiska Post is deze maand gestart met de organisatie. Voor het
huren van een kraam of voor meer informatie kunt u hem bereiken via
japanmarkt@sieboldhuis.org
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