
 

 
PERSBERICHT 
Delft, 11 mei 2022 

Kostuums, muziek, favorieten, popcorn en historie in 
Museum Prinsenhof Delft 
 
 

 
Zaterdag 21 mei 2022 gaat het Prinsenhof Weekend van start in Museum 
Prinsenhof Delft. Deze eerste dag staat volledig in het teken van activiteiten 
waarbij je meer ontdekt over de iconen die Delft nationaal en internationaal 
bekend maakten, zoals Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse meesters. 
Ga mee met een van de tours, geniet van een film in de overdekte binnentuin 
en nog veel meer. 

De favorieten van... 
Museumpersoneel begeeft zich dag in dag uit tussen de collectiestukken van het museum. Van 
schilderijen tot zilveren bekers, Delfts blauwe tegels en nog veel meer. Zij hebben dan ook allemaal zo 
hun eigen favorieten. Op zaterdag tussen 11:00 en 14:00 uur geven enkele museummedewerkers een 
tour langs hun meest geliefde werken in het museum. Luister mee met de verhalen van beveiliger 
Roland, floormanager Mario, conservator David en museumdirecteur Janelle. 

Performance Wittegensteins Minnares 
In samenwerking met Theater de Veste 
Actrice Marlies Heuer en cellist/componist Jan Kuijken hebben een bijzondere performance gemaakt, 
geïnspireerd door de verstilde wereld die wij hebben leren kennen via de coronapandemie. 
Uitgangspunt voor deze performance is het boek 'Wittgensteins Minnares'uit 1988 van de 
Amerikaanse schrijver David Markson. Een schitterende vertaling door Erik Bindervoet en Robbert-
Jan Henkes verscheen in 2020 in Nederland. Met uitsluitend een cello en geluidsinstallatie installeren 
de twee performers zich een klein uur in het museum. Het is een intense, intieme gebeurtenis voor 
een relatief klein publiek. 

The Favourite in de Van der Mandelezaal 
Stap in de wereld van het blauwe bloed, het verlangen naar macht, affectie en rivaliteit en dat allemaal 
in een echt historische omgeving tijdens de filmvertoning. Voor deze eerste editie is gekozen voor het 
Oscar-winnende kostuumdrama The Favourite, met Olivia Colman als de eigenzinnige koningin Anne 
van Engeland. Dompel je helemaal onder in de tijdsgeest, onderuit in een zitzak met popcorn op 



schoot, onder het toeziend oog van de Oude kerk en tussen de historische muren van Museum 
Prinsenhof Delft: het is haast alsof je in het doek stapt en deelneemt aan de film. 

Ontdek, geniet, speel en maak mee tijdens het Prinsenhof Weekend. Kijk snel op www.prinsenhof-
delft.nl voor alle activiteiten en aanmelden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
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