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Tastbare gebeden in Japanmuseum SieboldHuis
Bewonder ruim 200 honderd geïllustreerde wensbordjes en krijg inzicht in de medische
wensen en religieuze Japanse tradities in de tentoonstelling 'Ema. Tastbare gebeden'.
Deze tentoonstelling toont ema met allerlei medische wensen voor mens en dier. Zoals genezing van
hoor en oogproblemen maar ook voor aandoeningen als aambeien.
Inmiddels hebben al bijna 500 museumbezoekers zelf een ema opgehangen in de tentoonstelling
met bijzondere, persoonlijke, ontroerende en liefdevolle wensen. De mooiste plaatsen we op Twitter
en Facebook met #ema.
Voor meer informatie klik hier.

De schoonheid van een verzameling houten bordjes.
Het Leidsch Dagblad schreef een mooi artikel over onze tentoonstelling 'Ema. Tastbare gebeden'. De
tentoonstelling is nog te zien tot en met 11 juni 2017. Om het artikel te lezen, klik hier.

'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.

Workshop: Japans boekbinden
29 april 2017
In deze workshop maakt u een notitieboekje volgens de Japanse boekbindtechniek met uw
eigen dierbare kaarten of foto's. Er zijn verschillende bindingen te proberen met verschillende
kleuren draad. Maak een boekje voor je boodschappen, of eentje van je oude verjaardagskaarten.
Datum: Zaterdag 29 april 2017, 14.00 – 15.30 uur
Kosten: €15, (excl. Museumentree. Inclusief materiaalkosten)
Klik hier voor meer informatie en toegangskaarten.
Bekijk het volledige activiteitenprogramma hier.

Rondleiding: Ema. Tastbare gebeden
30 april 2017
Met 'Ema. Tastbare gebeden' heeft Japanmuseum SieboldHuis een primeur. In de tentoonstelling
worden ruim 250 ema uit een privécollectie voor het eerst aan het publiek getoond. Deze
gebedsbordjes worden bij tempels en heiligdommen gebruikt voor gelukswensen. Tijdens deze
rondleiding krijgt u meer te weten over de wensen, de bordjes en de gebruikte symboliek.
Datum: Zondag 30 april 2017, 11.00 – 12.00 uur
Kosten: Gratis (excl. museumentree)
Klik hier voor meer informatie en reserveren

Activiteitenoverzicht voorjaar 2017
19 april 2017
Komende periode worden er weer diverse activiteiten georganiseerd in Japanmuseum SieboldHuis.
Dit voorjaar staat in het teken van de tentoonstellingen 'Ema. Tastbare gebeden' en 'De dingen die
voorbij gaan. Fotografisch werk van Casper Faassen'. In de nieuwsbrief brengen wij de meest actuele
activiteiten onder de aandacht en op www.sieboldhuis.org staat het complete activiteitenprogramma.
Hierbij een greep uit de programmering:
Zaterdag 6 mei, 14.00  15.30 uur > Workshop: Maak je eigen ema
Zondag 7 mei, 14.00  15.00 uur > Lezing: Het wereldbeeld van Shinto
Zondag 14 mei, 14.00  15.00 uur > Rondleiding: De dingen die voorbij gaan
Zondag 28 mei, 14.00  15.00 uur > Rondleiding: Ema. Tastbare gebeden
De lezingen en rondleidingen zijn voor de Vrienden van Japanmuseum SieboldHuis gratis.
Ons activiteitenprogramma is continue in ontwikkeling, houd daarom de website in de gaten.

Museumnacht 2017
19 mei 2017
Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de negende editie van de Museumnacht Leiden plaats. Het
thema ‘Tijd’ staat dit jaar centraal. De acht deelnemende musea halen wederom alles uit de
kast. Bovendien wordt de binnenstad op een spectaculaire wijze verlicht. Hierdoor is de wandeling
tussen musea ook dit jaar weer een culturele beleving. Ook Japanmuseum SieboldHuis opent haar
deuren van 20.00  01.00 uur.
Benieuwd naar het programma? Klik hier

Japanmarkt 2017
4 juni 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, doe mee met de cosplaywedstrijd en maak
kennis met alle facetten die deze te bieden heeft.
Klik hier voor meer informatie.

Tip: COOL JAPAN in Museum Volkenkunde
Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: het zijn wereldberoemde iconen van de Japanse
beeldcultuur. Japan staat bekend om eeuwenoude tradities en tegelijk is het hip and happening met
opvallende visuele uitingen en een uitzinnige fancultuur. Museum Volkenkunde presenteert de grote
tentoonstelling COOL JAPAN  Wereldwijde fascinatie in beeld.
Klik hier voor meer informatie.

Fototentoonstelling 'Japan & The Netherlands' op tournee in
Utrecht
De fototentoonstelling 'Japan & the Netherlands' is op toernee. De tentoonstelling was vorig
jaar in Japanmuseum het SieboldHuis te zien en nu tot en met 27 april gratis te bezoeken
in het oude stadhuis van Utrecht.
De expositie 'Japan & Nederland' toont 20 foto's die onderdeel zijn geweest van een internationale
fotowedstrijd, georganiseerd door Inclusive Works in samenwerking met Japanmuseum SieboldHuis,
waaraan fotografen uit zowel Nederland als Japan meewerkten.
Voor meer informatie over deze tentoonstelling klik hier.
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