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Ontdek, geniet, speel en maak mee tijdens het eerste
Prinsenhof Weekend

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 organiseert Museum Prinsenhof Delft
voor het eerst het Prinsenhof Weekend. Neem tijdens dit weekend deel aan
verschillende activiteiten en ontdek op een leuke en actieve manier meer over
de rijke geschiedenis van Delft. Maak kennis met iconen als Willem van Oranje,
Delfts Blauw en Delftse Meesters.
Zaterdag 21 mei is er een mooi inhoudelijk programma met tours, performance en film in en rondom
het museum. Sluit aan bij activiteiten als een stadswandeling die het museum en de binnenstad van
Delft met elkaar verbindt en een rondleiding langs de favorieten van en door verschillende
museummedewerkers, zoals beveiliger Roland en museumdirecteur Janelle. Daarnaast kun je twee
voorstellingen bijwonen, een live performance van bekroonde artiest Marlies Heuer en
cellist/componist Jan Kuijken en een vertoning van de Oscar winnende film The Favourite in de
binnentuin van het museum.
Op zondag 22 mei is het familiedag. Deze dag maakt jong en oud kennis met de drie Delftse iconen.
Tijdens een Levend Stratego kan je in een historisch decor spelenderwijs leren over Willem van
Oranje en de opstand. Door bij te dragen aan het Super Canvas op het St. Agathaplein, geleid door
Delftse kunstenaar Micha de Bie, leer je meer over Delftse nulgroep-kunstenaars zoals Jan
Schoonhoven.
Ontdek, geniet, speel en maak mee tijdens het Prinsenhof Weekend. Kijk snel op www.prinsenhofdelft.nl voor alle activiteiten en aanmelden.
Over Museum Prinsenhof Delft
Museum Prinsenhof Delft is een veelzijdig en dynamisch museum gesitueerd in het hart van de
historische binnenstad. Het vertelt het verhaal van vijf eeuwen Nederlandse geschiedenis en de
bijzondere rol die Delft hierin speelt. Drie nauw met de stad verbonden thema’s - Willem van Oranje,
Delftse Meesters en Delfts Blauw - staan aan de basis van de programmering. Bezoekers worden
ondergedompeld in het rijke verleden, de kunst en de cultuur van Delft, die van de stad tot op de dag
van vandaag een inspirerende plek maken. Het museum is gevestigd in een voormalig klooster dat in

de 16de eeuw tijdelijk dienst deed als hof van Willem van Oranje. Het gebouw staat in de lijst met 100
belangrijkste nationale monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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