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Nieuwsbrief mei 2017

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.

Laatste kans: '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 klik hier.

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 veel 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.

Rondleiding: Ema. Tastbare gebeden
28 mei 2017
Met 'Ema. Tastbare gebeden' heeft Japanmuseum SieboldHuis een primeur. In de tentoonstelling
worden ruim 200 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 28 mei 2017, 14.00 – 15.00 uur
Kosten: Gratis (excl. museumentree)
Klik hier voor meer informatie en reserveren

Workshop 'Maak je eigen geluk'
10 juni 2017
Laat u inspireren door de tentoonstelling 'Ema. Tastbare gebeden' en maak tijdens deze
workshop uw eigen gebeds of wensbordje. Kiest u voor de aapjes voor "gewoon" wat extra
geluk, of een mooie dame om uw innerlijke schoonheid kracht bij te zetten? U kunt uw zelfgemaakte
ema, voorzien van een persoonlijke boodschap, in het museum ophangen of mee naar huis nemen.
Datum: Zaterdag 10 juni 2017, 14.00 – 15.30 uur
Kosten: €10, (excl. Museumentree. Inclusief materiaalkosten)
Meer informatie en reserveren klik hier

Workshop: Japans boekbinden
17 juni 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 17 juni 2017, 14.00 – 15.30 uur
Kosten: €15, (excl. Museumentree. Inclusief materiaalkosten)
Klik hier voor meer informatie en toegangskaarten.
Bekijk het volledige activiteitenprogramma hier.

Verwacht: Het gemaakte landschap. Foto's van Shibata Toshio
16 juni 2017  3 september 2017
Bekijk het Japanse landschap door de ogen van Shibata Toshio. Grootschalige weg en
waterbouwconstructies in onbewoonde gebieden veranderen in zijn hedendaagse
fotografie tot mysterieuze taferelen.
De gerenommeerde landschapsfotograaf brengt het indrukwekkende spanningsveld tussen het
menselijk ingrijpen en de kracht van de natuur in beeld. Naast het Japanse landschap worden in
deze tentoonstelling ook een reeks bruggen uit de Benelux vanuit een ander perspectief belicht.
Shibata’s met grootformaat camera vastgelegde foto’s stralen een onwerkelijke sfeer uit, want
referenties naar tijd, plaats en schaal ontbreken. Bezoek de tentoonstelling in Japanmuseum
SieboldHuis en ervaar de schoonheid van het gemaakte landschap.
Meer informatie klik hier

Verwacht: Tohoku Girls. Kokeshipoppen uit Japan
23 juni 2017  3 september 2017
Deze zomer toont Japanmuseum SieboldHuis een grote privécollectie traditionele Kokeshi
poppen. De karakteristieke handgemaakte houten poppen tonen de liefde en
ambachtelijke vaardigheden van de poppenmakers uit Tohoku.
Op het eerste gezicht lijken de poppen op elkaar en elke dame heeft de onmiskenbare simpele en
cilindrische vorm. Maar de oplettende kijker ontdekt als snel de elf verschillende stijlen en de grote
diversiteit in kleur, vorm, grootte, beschildering en karakter. De afgelopen 200 jaar wordt dit
specialistische houtbewerkersambacht van generatie op generatie doorgegeven. Elke kokeshi is
uniek en door haar charme al jaren geliefd in Japan.
Klik hier voor meer informatie

Tip: Clingendael concerten
Pianist Marnix van de Poll speelt op een concertvleugel alle stress weg in de
adembenemende Japanse Tuin. De halfuur durende concerten staan in het thema ''rust en
balans''.
Balans vinden tussen spanning en ontspanning is niet zo eenvoudig. Tegenwoordig lijken wij een
slaaf van de klok te zijn. De Clingendael Concerten zijn hiervoor een handreiking. Muziek komt
samen met de natuur waardoor de tikkende klok even stilstaat. Met zijn muziek schept Marnix
inspiratie en verbondenheid voor de bezoekers.
Vrijdag 26 t/m zondag 28 mei
Dagelijks om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur
Japanse Tuin, Landgoed Clingendael Wassenaar
Voor meer informatie over de concerten klik hier.
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