FACT SHEET
Tentoonstelling

Data

Jingdezhen
1000 jaar porselein
12 februari 2021 t/m 9 januari 2022

Locatie

Museum Prinsenhof Delft
Bezoekadres: Sint Agathaplein, Delft

Publieksinformatie

T +31 (0)15 260 23 58, www.prinsenhof-delft.nl of stuur
een e-mail naar info-prinsenhof@delft.nl.

Samenvatting

Museum Prinsenhof Delft presenteert Jingdezhen. 1000
jaar porselein (12 februari 2021 t/m 9 januari 2022 - open
voor publiek zodra de maatregelen het toelaten).
Jingdezhen is dé porseleinstad van China. Al 1000 jaar
wordt hier porselein van de allerhoogste kwaliteit gemaakt:
‘zo dun als papier en zo wit als jade’. Voor het eerst
presenteert Museum Prinsenhof Delft een tentoonstelling
waarbij deze stad centraal staat. De stad waar, ondanks de
turbulente geschiedenis van China, de porseleinproductie
altijd is doorgegaan. In deze tentoonstelling reist de
bezoeker, aan de hand van ruim 90 topstukken in
combinatie met hedendaagse foto’s van Aart Kooij, door
duizend jaar keramiekgeschiedenis.

Samenstelling

Suzanne Klüver, Conservator Keramiek, en Sarah Bosmans,
gast conservator

Fotografie

Door toepassing van hedendaagse fotografie van Aart Kooij
komt de stad komt tot leven. De internationaal befaamde
fotograaf Aart Kooij (1961) woont sinds 2001 in Azië en
werkt als fotograaf voor onder andere NRC Handelsblad en
Trouw. Zijn fotografie zet de deur van de
porseleinfabrieken open en laat zien waar de
pottenbakkers bezig zijn met hun ambacht.

Activiteitenprogramma

Bij de tentoonstelling organiseert het museum diverse
activiteiten zoals lezingen, een kindercollege, workshops en
taxatiedagen in samenwerking met het Britse veilinghuis
Bonhams. Het complete programma is terug te lezen op
www.prinsenhof-delft.nl/Jingdezhen.
Voor iedere bezoeker is er een gratis reisgids met foto's,
kaarten en wetenswaardigheden over de geschiedenis en
de symboliek van het porselein en de stad

Samenwerking

Rijksmuseum, Keramiekmuseum Princessehof in
Leeuwarden, het Kunstmuseum in Den Haag, het Groninger
Museum, Museum Volkenkunde in Leiden, het Zeeuws
Museum in Middelburg en verschillende particuliere
bruikleengevers. Ook is het Nederlandse designmerk pols
potten aangesloten.

Met dank aan

Gemeente Delft, Mondriaan Fonds, De Laatste Eer, Rabobank

Openingstijden

Di. t/m zo 11.00 tot 17.00 uur (gesloten op 25 december en
1 januari)
Tijdens de schoolvakanties ook op maandag open

Toegangsprijzen

Volwassenen (19>) € 12,50
Jongeren (13–18) € 4,00
Kinderen (4–12) € 4,00
Groepen (10> personen) € 9,00
Museumkaart: gratis
Rembrandtkaart: gratis
Vrienden (Museum Prinsenhof Delft): gratis
Rotterdampas: gratis
Delftpas: gratis

Online kaartverkoop

Online tickets via www.prinsenhof-delft.nl (zie daar ook de
geldende maatregelen bij bezoek aan het museum)

Over het museum

Museum Prinsenhof Delft is hét kunst- en
cultuurhistorische museum van Delft. De vaste opstelling
is gebaseerd op drie thema’s die samen het fundament
vormen van het museum: Willem van Oranje, Delftse
Meesters en Delfts Blauw. Het museum laat zien hoe deze
Nederlandse iconen aan de stad Delft zijn verbonden en
hoe zij het gezicht van Nederland mede hebben bepaald.
Aan de hand van tentoonstellingen en een veelzijdige
programmering wordt dit telkens vanuit een andere
invalshoek belicht. Het museum is gevestigd in een
voormalig klooster dat in de 16de eeuw tijdelijk dienst
deed als hof van Willem van Oranje. Het gebouw behoort

tegenwoordig tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid

Museum Prinsenhof Delft bevindt zich op circa 10 minuten
loopafstand van het station van Delft (via Westvest en
Phoenixstraat). Bus 51 of tram 1 en 19 stoppen vlakbij het
museum (halte Prinsenhof). Rotterdam Airport ligt op circa
20 minuten van Museum Prinsenhof Delft, Amsterdam
Schiphol Airport op circa 50 minuten. Parkeren is mogelijk
in de nabijgelegen Prinsenhof parkeergarage.
Museum Prinsenhof Delft is helaas niet toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

Contact, pers

Museum Prinsenhof Delft
Nadia van Dorsser
T +31 (0)6 229 78 444 | pers-prinsenhof@delft.nl

Contact, trade

Museum Prinsenhof Delft
Informatie & Reservering
Ellen Bakker T +31 (0)15 219 79 27 | reserveringprinsenhof@delft.nl
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