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200 soorten groen is geopend! 

Afgelopen weekend ontvingen we de eerste bezoekers voor de nieuwe tentoonstelling 

200 soorten groen, botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer. 

De tentoonstelling is een lust voor het oog! Van de allermooiste botanische 

aquarellen tot tekeningen van bijzondere dieren; elke lijst bevat een echt 

meesterwerk!  

Bij hoge uitzondering zijn voor deze tentoonstelling de natuurhistorische musea in 

Wenen en Londen, evenals de Bodleian Libraries in Oxford en The Royal Society 

(lees hier hun blogpost over de tentoonstelling) bereid geweest hun kostbare en 

kwetsbare Bauer-tekeningen uit te lenen. Een aantal tekeningen zal na deze 

tentoonstelling zelfs nooit meer uitgeleend gaan worden vanwege hun 

kwetsbaarheid. 

https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=edc586933c&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=fad825ee80&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=6fb41958f0&e=4aa958a003


 

 

De tentoonstelling is tot en met 12 mei 2019 te bewonderen. 

 

  

 

 

Bloemenweelde in 

het Prentenkabinet 

Teylers Museum zet de bloemetjes 

buiten dit voorjaar! In het 

Prentenkabinet tonen we dit voorjaar 

de allermooiste bloemen en 

boeketten uit onze eigen 

prentencollectie in de tentoonstelling 

Bloemenweelde.  

 

De bloemen van o.a. Elisabeth 

Koning, Henriëtte Knip en Maria 

Sybilla Merian zijn niet alleen 

prachtig, ze zijn ook nog eens 

botanisch uiterst verantwoord. 

 

 

 

Boekenmiddag 

Teylers Ontmoet 

Zondag 10 februari interviewt 

Alexander Reeuwijk tijdens de 

maandelijkse boekenmiddag Roelof 

van Gelder over Dichter in de 

jungle, Reinjan Mulder en Cleo 

Wächter over hun boek Objectief 

Nederland en conservator Terry van 

Druten over 200 soorten groen, 

botanische kunst van Franz en 

Ferdinand Bauer. 

Deze keer laten we ook een paar 

bijzondere boeken uit onze collectie 

https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=e3cd942538&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=b58af85386&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=d85aef3930&e=4aa958a003


 

zien in onze (normaal gesloten) 

bibliotheek. Info en tickets. 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie! 

Tijdens de voorjaarsvakantie (16 t/m 

24 februari) organiseren we weer 

diverse activiteiten voor iedereen 

vanaf 4 jaar. Verwonder je over de 

vonken van de Grote 

Elektriseermachine of doe mee aan 

een van de Kunst & 

Vliegwerkworkshops. Er is bijna 

iedere dag een andere workshop: 

Maak een prachtige print, ontdek de 

kracht van water of maak een mooie 

medaille! 

 

 

 

 

Back Stages, Teylers 

Museum 

Katrin Korfmann maakte in 

samenwerking met Jens Pfeiffer het 

kunstwerk Back Stages, Teylers 

Museum. Deze enorme foto van ruim 

drie bij vier meter laat van bovenaf 

een imaginair moment zien in 

Teylers Museum. Het werk is 

van t/m 2 juni te zien in de Tuinzaal. 

 

 

 

  

BEZOEK HET MUSEUM  

Praktische informatie  

Wat is er te zien en te doen?  

https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=bc2b5f7996&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=74f8641616&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=74f8641616&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=235aa8d179&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=235aa8d179&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=ddd7eab512&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=12e26a20b4&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=e3821ea4a7&e=4aa958a003
https://teylersmuseum.us10.list-manage.com/track/click?u=494fb20b4c7d6e8f64bd3b905&id=b711855602&e=4aa958a003


Scholen en kinderen  

 

ONTDEK HET MUSEUM  

Ontdek het gebouw & de collectie  

Publicaties en meer  

Bibliotheek en studiezalen  

OVER HET MUSEUM  

Organisatie  

Pers  

Steun Teylers Museum  

Verhuur  

VOLG ONS OP  

Facebook  

Twitter  

Youtube  

Instagram  

Teylers Museum Spaarne 16 2011 CH Haarlem  

tel. 023 516 0960 info@teylersmuseum.nl  
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