
  

 

 

PERSBERICHT 

CULTUUR IN LEIDEN, VOOR ELK WAT WILS  

   

De gezellige universiteitsstad Leiden heeft ook voor cultuurliefhebbers heel wat in petto. Een brede waaier 

activiteiten, musea en events waar je ook kinderen, fashionista’s en wetenschappers mee kan boeien. En 

zoals het hoort in Nederland, heb je ook ‘niet duur-cultuur’ activiteiten.   

 

 

 

Voor de kleinsten 

Ook kinderen kan je boeien met cultuur, bijvoorbeeld met de 

Rembrandtwandeling. Deze stadswandeling laat je Leiden zien 

door de ogen van de jonge Rembrandt, met de thema’s 

‘paardenpies, pastinaak en penselen’. Rembrandt werd geboren in 

de 17de eeuw toen Leiden net bevrijd was van de Spanjaarden, 

dus het waren spannende tijden vol van inspiratie. Een ander 

hoogtepunt is het CORPUS Experience. Op een interactieve 

manier kan je kennismaken met het menselijk lichaam. Een 

spectaculaire reis ‘door de mens’, door een 35 meter hoog lichaam 

langs waanzinnige 5D-orgaantheaters, tot in de hersenen. En voor 

de kleinsten, is er een heuse kleuterbioscoop, het licht gaat niet 

helemaal uit, het geluid gaat wat zachtjes, er wordt een lekker hapje 

en drankje geserveerd en na afloop krijg je een écht filmdiploma.  
 

 

Voor de geschiedenisliefhebbers 

De Leidse binnenstad getuigt van een rijk verleden. En het Rijksmuseum van Oudheden voert nog verder 

terug in de tijd. Nog tot 25 maart herrijst er Nineveh, 2700 jaar geleden de grootste stad van de wereld. Deze 

tentoonstelling neemt je mee naar de bloeitijd van deze oude hoofdstad in Noord-Irak met meer dan 250 

objecten uit de beroemdste musea en een reconstructie van een paleiszaal van koning Sennacherib.  

Tot 27 mei loopt in het Japanmuseum Sieboldhuis de tentoonstelling “De Gemaskerde Tijger. Het strijdtoneel 

van de Samurai”. De verzameling maskers en zwaarden is indrukwekkend.  
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Voor de fashionista’s 

Leiden is ook een winkelstad met boetiekjes en speciaalzaken in 

gezellige straatjes. Maar voor dat extraatje nodigen we t.e.m. 3 juni 

fashionliefhebbers uit in het Museum Volkenkunde voor de expo 

‘Sieraden, makers en dragers’. Het is een flonkerend feest van ’s 

werelds grootste sieradenexpositie ooit. Sieraden uit musea 

aangevuld met hedendaagse sieraden van toonaangevende 

ontwerpers uit de hele wereld, meer dan 1000 in totaal, staan 

garant voor volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Behalve 

‘hoe mensen zich wereldwijd versieren’, zoomt de tentoonstelling 

ook volop in op de makers, maaktechnieken en bijzondere 

verhalen.  
 

 

 

Voor de wetenschappers onder ons 

De geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de 

Geneeskunde, tentoongesteld in 24 zalen. Dat is wat de rijke 

collectie toont aan de bezoekers van het Rijksmuseum Boerhaave. 

Het museum was meer dan twee jaar gesloten voor een grondige 

renovatie en heeft recent weer zijn deuren geopend. Een bezoek is 

een leerzame ontdekkingsreis, langs oude microscopen, 

kunstnieren, de vulpen van Albert Einstein en honderd andere 

voorwerpen die geïnteresseerden in wetenschap ongetwijfeld 

zullen fascineren.  
 

 

 

Niet duur-cultuur 

Het gezellige Leiden is een wandelstad met wandelroutes en 

activiteiten waaraan je gratis of tegen een klein prijs kunt 

deelnemen. Loop even langs bij de toeristische dienst van Leiden 

en laat je informeren over de Muurgedichtenwandeling, de Stads- 

en Hofjeswandeling en de Route van de Ontdekkingen. Bij elke 

wandeling sta je versteld van de pracht en glorie van deze 

historische en rijke cultuurstad.  
 

 

Info: www.leiden.nl 

Leiden combineert bezienswaardigheden uit een rijk historisch verleden met de sfeer en de gezelligheid 

van een hedendaagse universiteitsstad. Het Zuid-Hollandse Leiden, halfweg tussen Den Haag en 

Amsterdam en niet eens zo ver van het Noordzeestrand, is rijk aan musea en evenementen. De 

binnenstad is sfeervol, met zijn oude grachten en Leidse hofjes. Leiden is in veel opzichten een 

verrassende en dichtbije citytrip reisbestemming.  
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Voor meer informatie en beeldmateriaal, contacteer Glenaki 

Beatrice Mondelaers - Tel.: +32 (0)50 61 42 00 - beatrice@glenaki.com  
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