Factsheet

Het straatje terug in Delft
25 maart – 17 juli 2016

Museum Prinsenhof Delft brengt Het straatje van Johannes Vermeer terug naar Delft. Voor
het eerst in 320 jaar is het beroemde meesterwerk van Vermeer weer te zien in de stad
waar het werd geschilderd.

Samenstelling en vormgeving

Samenstelling: Anita Jansen (hoofd museale collecties) en David de Haan (conservator
kunstcollecties), Museum Prinsenhof Delft
Vormgeving: Perspekt Studio’s, Haarlem
Audiovisuele productie: MCW Studio’s, Rotterdam
Belichting: Frank Hulsebosch
Fotomateriaal: Rijksmuseum, Olivier Middendorp, Archief Delft
Tekening: Jan Rothuizen

Frans Grijzenhout

Professor dr. Frans Grijzenhout is hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij richt zich onder meer op de schilderkunst van de Nederlandse Gouden
Eeuw en deed eerder met Niek van Sas onderzoek naar De burger van Delft, een schilderij
van Jan Steen.

Activiteiten

Escaperoom Het atelier van Vermeer
In een speciaal voor de tentoonstelling ingerichte escaperoom brengen bezoekers in kleine
groepjes een bezoek aan het atelier van Vermeer. Deze moeten ze in korte tijd zien te verlaten door het oplossen van puzzels en raadsels.
Masterclass Schimmen van Vermeer
In het archief van Delft zijn diverse historische documenten te vinden die een beter beeld
kunnen geven van de mysterieuze Johannes Vermeer. De stadsarchivaris neemt deze documenten samen met de deelnemers onder de loep, op 22 april en 24 juni.
Instaprondleiding
Tweewekelijks vindt er op zondagmiddag een korte instaprondleiding plaats waar bezoekers in vogelvlucht kennis maken met Het straatje.
Museumles voor primair onderwijs
Leerlingen uit de onderbouw worden tijdens het museumbezoek opgewacht door Johannes
Vermeer, maken kennis met de schilder en worden onderdeel van Het straatje.
Leerlingen uit de bovenbouw maken een stadswandeling door het Delft van Vermeer en
aan de hand van getuigenverslagen en andere informatiebronnen onderzoeken zij zelf de
locatie(s) van Het straatje.
Interactieve stadstour
Bij de tentoonstelling verschijnt een app voor smartphone en tablet, die de bezoeker
zelfstandig langs zo’n twintig locaties leidt die met het leven van Vermeer en Het straatje
zijn verbonden. Deze bevinden zich allemaal in de directe nabijheid van Museum Prinsenhof
Delft. De app ‘Waar is Vermeer?’ is gratis te downloaden en geschikt voor iOS en Android.
Het volledige activiteitenprogramma is te vinden op www.vermeerkomtthuis.nl.
De activiteiten die vanuit de Delftse ondernemers en overige culturele instellingen worden
georganiseerd, zijn per 1 maart te vinden op www.jaarvanvermeer.nl.

Publicaties

Van prof. dr. Frans Grijzenhout is naar aanleiding van zijn onderzoek verschenen Het
Straatje van Vermeer. Gezicht op de Penspoort in Delft (uitgever: Rijksmuseum).
Ter gelegenheid van de tentoonstelling presenteert Museum Prinsenhof Delft een herziene
uitgave van Vermeer in Delft, een schilder en zijn stad, van Michel P. van Maarseveen. In dit
boek wordt het leven en werk van Johannes Vermeer beschreven aan de hand van plaatsen
in Delft die belangrijk waren in zijn leven (uitgever: Bekking&Blitz).
Tevens verschijnt bij de tentoonstelling een publieksgids.

Perspreview

De perspreview is op woensdag 23 maart.

Opening

De officiële opening is op donderdag 24 maart.

Feiten en cijfers

Tentoonstellingsoppervlakte: 400 m2
Aantal werken en objecten: ca. 50
Uit de collectie van Museum Prinsenhof Delft: 12
Bruiklenen museale collecties: 35
Bruiklenen particulieren: 3

Data, tijden en prijzen

25 maart tot en met 17 juli 2016
Maandag t/m zondag van 11 tot 17 uur
Volwassenen: € 12,Jongeren van 12-18 jaar: € 6,Kinderen van 4-11 jaar: € 3,Groepen vanaf 10 personen: € 9,Museumkaarthouders: gratis

Bereikbaarheid

Op ca. 10 minuten loopafstand van het station van Delft bevindt zich Museum Prinsenhof
Delft (via Westvest en Phoenixstraat). Bus 51 of tram 1 stoppen vlakbij het museum (halte
Prinsenhof). Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen parkeergarage Phoenix.

Contactgegevens

Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
015-2602358
www.prinsenhof-delft.nl
www.vermeerkomtthuis.nl

Perscontact

Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal neemt u contact op met
Hedwig Zeinstra: hzeinstra@delft of 06-20779667.

Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
www.prinsenhof-delft.nl

