NIEUWSBRIEF TEYLERS MUSEUM
Recordjaar 2018, botanische kunst, activiteiten en een aanwinst.

102.000 mensen zagen Leonardo da Vinci!
2018 was een fantastisch jaar voor Teylers Museum. We ontvingen ruim 175.000
bezoekers! Uiteraard kwam een groot deel van deze bezoekers voor de succesvolle
tentoonstelling Leonardo da Vinci, die we met een spectaculair resultaat van
102.000 bezoekers afgelopen weekend hebben afgesloten. Heel veel dank voor je
komst! We hopen dat je net zo van de tentoonstelling met tekeningen van de
Italiaanse meester hebt genoten als wij.
In 2019 kun je vanaf februari de botanische kunst van de broers Franz en Ferdinand
Bauer komen bewonderen, zetten we Napoleon in de spotlights en tonen we
natuurlijk ook Rembrandt tijdens dit Rembrandtjaar. Via deze nieuwsbrief houden
we je hiervan allemaal op de hoogte.

We wensen je een jaar vol verwondering en inspiratie en graag tot ziens in Haarlem!
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