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Laatste kans voor Leonardo da Vinci 

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 6 januari 2019. Dus je hebt nog vier 

weken de kans om de bijzondere bruiklenen uit internationale collecties te komen 

bekijken. De tekeningen van Da Vinci zijn niet alleen in Teylers Museum voor het 

laatst te zien; ze worden na deze tentoonstelling voor lange tijd opgeborgen vanwege 

de kwetsbaarheid van het materiaal. 

 

Om de grote belangstelling tegemoet te komen, en om iedereen een 

laatste kans te geven om de tekeningen van Leonardo da Vinci te 

bekijken, verruimt het museum in de kerstvakantie de openingstijden.  

 

https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=b246d444f9&e=4aa958a003


 

Vanaf 27 december tot en met 6 januari is Teylers Museum tot 20.00 uur geopend, 

met uitzondering van oud- en nieuwjaarsdag. Het museum wil zo veel mogelijk 

mensen de kans geven om de bijzondere bruiklenen van Da Vinci in de once in a 

lifetime tentoonstelling te bekijken. 

  

 

  

 

 

150.000ste bezoeker 

van 2018 

Op vrijdag 7 december hebben we de 

150.00ste bezoeker van dit jaar 

ontvangen! Marc en Wiljan Müller 

uit Nijmegen waren de gelukkigen. 

 

‘We zijn speciaal uit Nijmegen 

gekomen voor Leonardo da Vinci. Na 

het ontbijt in het hotel zijn we 

meteen naar het museum gegaan. 

We staan helemaal paf!’  

 

Op naar een recordjaar voor Teylers 

Museum! 

 

 

 

200 soorten groen 

Van 2 februari t/m 12 mei 2019 

organiseren we een 

overzichtstentoonstelling van de 

botanische kunstenaars Franz en 

Ferdinand Bauer. 

De tekeningen van beide broers 

behoren tot de uitzonderlijkste 

botanische kunstwerken ooit 

gemaakt, terwijl ze relatief onbekend 

zijn in Nederland. Voor liefhebbers 

van botanische kunst is dit een 

uitgelezen kans om kennis te maken 

met deze onbekende schat aan 

plantkundige pracht. 

 

Bij deze tentoonstelling wordt ook 

een bijzondere collegereeks 

aangeboden en je kunt je aanmelden 
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voor botanische tekenworkshops 

door Anita Walsmit Sachs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere aanwinst 

Teylers Museum heeft op een veiling 

een zeer bijzondere 12 gulden munt 

uit 1646 aangeschaft met het 

opschrift ‘Brasil’. Het betreft een 

uiterst zeldzame noodmunt uit de 

tijd dat de GWC (de Geoctrooieerde 

Westindische Compagnie) 

nederzettingen had in Brazilië. 

Vanwege de voortdurende strijd met 

de Portugezen werden in deze 

periode gouden en zilveren 

noodmunten geslagen om de 

soldaten te kunnen betalen. De munt 

is gevonden in een scheepswrak voor 

de kust van Brazilië. 

 

Voordelig 

combiticket voor 

Teylers en Frans 

Hals 

Wist je dat je in Haarlem de twee 

bijzondere tentoonstellingen kunt 

bezoeken met een voordelig 

combiticket?  

 

Bezoek zowel Leonardo da Vinci 

(t/m 6 januari) als Frans Hals en de 

Modernen (t/m 24 februari) met een 

ticket. Je hoeft de twee musea niet op 

dezelfde dag te bezoeken. 
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Lees meer 

 

 

 

 

Combitickets koop je online! 
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Teylers Museum Spaarne 16 2011 CH Haarlem  

tel. 023 516 0960 info@teylersmuseum.nl  
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