PERSBERICHT
Delft, 13 september 2022

Geniet van 17de eeuwse smaken met tv-chef Nadia Zerouali tijdens
feestelijk openingsweekend Amalia. Ambitie met Allure op 17 en 18
september

Vanaf 16 september 2022 is in Museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Amalia.
Ambitie met Allure te zien. Tijdens het feestelijke openingsweekend op 17 en 18
september organiseren wij allerlei activiteiten om dit te vieren. Amalia. Ambitie met
Allure vertelt het enerverende en meeslepende verhaal van Amalia van Solms, vrouw
van Frederik Hendrik maar vooral één van de meest invloedrijke vrouwen uit de 17de
eeuw. Ontdek Amalia’s cruciale politieke rol in de Republiek tijdens de verdiepende
lezing van onze conservator Julia van Marissing, luister naar zes verschillende
verhalen over de “Making Of” van de tentoonstelling en geniet van de smAAk
experience met tv-chef Nadia Zerouali. Het hele programma wordt verrijkt met 17de
eeuwse live muziek in museumcafé Blauw. Heet je ook Amalia? Dan krijg je dit
weekend gratis entree én een leuk t-shirt! Het volledige programma van het
openingsweekend vind je op onze website.

Ontdek de "Making Of..."
Workshop: Hoe komt zo'n tentoonstelling eigenlijk tot leven? Via de "Making Of" verhalen
krijg je een beeld van al het werk dat er in de tentoonstelling wordt gestoken voordat deze
bezichtigd kan worden. Door de tentoonstelling heen zullen verschillende medewerkers van
het museum te vinden zijn, allemaal met een uniek perspectief. Van onderzoeken tot
ophangen, van financiering tot bewaking, er leeft veel meer achter de presentatie van
Amalia's verhaal dan je zou denken! Er is geen aanmelding nodig. Let wel dat de
verhalenvertellers beperkt aanwezig zijn, dus mis ze niet!
Datum: zaterdag 17 september 2022
Tijd: 12:00 – 14:00 uur
Aan tafel met Nadia Zerouali
Wil je graag eten als een 17de eeuwse vorst(in)? Doe mee aan de smAAk experience en

proef wat Amalia en Frederik Hendrik zoal aten. Tijdens de experience wordt een verhaal
verteld op basis van het 17de eeuwse kookboek van Magirus. Het is één van de eerste
kookboeken die echt geschreven is voor algemeen gebruik. Amalia en Frederik Hendrik
hebben van meerdere gerechten uit dit kookboek destijds genoten. Aan de hand van drie
amuses, bereid door kookboekenschrijfster en beroemde tv-chef Nadia Zerouali, neemt
kunsthistoricus Garrelt Verhoeven je mee op een reis door de tijd. Op een lege maag kan
men immers niet heersen! Deelname is €5 per persoon, te betalen vooraf aan de kassa. De
activiteit is gratis voor vrienden van het museum. Wil je graag de smAAk experience
bijwonen? Meld je hier aan om een plekje te garanderen.
Datum: zaterdag 17 september 2022
Tijd: 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur (duur 30 minuten)
Geniet van een 17de eeuws concert
In de 17de eeuw bestonden niet zoveel muziekgenres als nu, maar men hield wel van een
deuntje. Vooral strijkinstrumenten waren populair in de tijd van Amalia. Daarom zal het
Loksias Strijkkwartet twee prachtige concerten geven in het museumcafé, met
muziekstukken van zowel mannelijke als vrouwelijke componisten. Zo kun je de 17de eeuw
niet alleen zien, horen en proeven, maar ook echt voelen. De concerten zijn vrije inloop.
Datum: zaterdag 17 september 2022
Tijd: 12:30 – 13:00 en 14:30 - 15:00 uur
Verdiep je tijdens de lezing Amalia en de 7 A's
Tijdens de lezing van zondag 18 september kom je nóg meer te weten over de fameuze
Amalia van Solms. Conservator Julia van Marissing gaat dieper in op Amalia’s enerverende
levensverhaal aan de hand van de zeven A’s die haar persoonlijkheid, ambitie en strategie
illustreren: Avontuurlijk, Aanwezig, Aanzien, Autoritair, Assertief, Atypisch en Aanhouder.
Aan bod komen persoonlijke anekdotes en diverse bijzondere schilderijen en objecten die in
de tentoonstelling te zien zijn. Deelname is €5 per persoon, te betalen vooraf aan de kassa.
De activiteit is gratis voor vrienden van het museum. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan
voor de lezing.
Datum: zondag 18 september 2022
Tijd: 14:00 - 15:00 uur (deuren openen om 13:45)
Fotobijschrift (vlnr)

1. Nadia Zerouali voor online magazine Food Inspiration
2. Rondleiding Museum Prinsenhof Delft, foto door Marco Zwinkels
3. Opbouw tentoonstelling Amalia. Ambitie met Allure in Museum Prinsenhof Delft, foto Ellen Borger
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Persvoorbezichtiging woensdag 14 september, 09.00-11.00 uur
Op woensdag 14 september geeft conservator Julia van Marissing een rondleiding voor de pers door
de tentoonstelling. Programma: inloop 9.00, welkomstwoord directeur Janelle Moerman 9.15,
rondleiding 9.30-10.30, gelegenheid vragen stellen 10.30-11.00. Aanmelden kan via mail naar persprinsenhof@delft.nl.

