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Introductie ‘De Jonge Rembrandt in Leiden’
In 1606 werd Rembrandt van Rijn als vijfde zoon van een molenaar in Leiden geboren. Hij groeide op
in redelijke welvaart en ontwikkelde zich in het begin van deze Gouden Eeuw tot groot kunstenaar.
Geïnspireerd door Lucas van Leyden, opgejut door stads- en tijdgenoten Jan Lievens, Jan van Goyen
en Jan Steen, ontwikkelde hij zijn talent, leerde het vak en experimenteerde met nieuwe technieken
en grondstoffen. Hij groeide uit tot een internationale beroemdheid.
Amsterdam is vaak de plek waar de meesterschilder mee geassocieerd wordt, maar in Leiden
ontwikkelde de ‘Jonge Rembrandt’ zich. De meesterschilder zou niet geworden zijn wie hij was, was
hij niet in Leiden geboren. Het was de plek, waar iemand met de ambitie zoals die van Rembrandt
zou moeten zijn. Hier in de Leidse dynamiek van de vroege Gouden Eeuw onderscheidde hij zich. De
Gouden Eeuw is nog steeds voelbaar in Leiden. Denk maar aan de prachtige herenhuizen aan het
Rapenburg, de Pieterskerk en de 35 hofjes in de oude binnenstad.

In 2019, 350 jaar na zijn dood, vieren we Rembrandt en zijn werk in
Leiden. Speciale evenementen en tentoonstellingen rondom dit thema
markeren dit jaar. Van een Rembrandt route tot een bezoek aan de
unieke tentoonstelling ‘Young Rembrandt’ van Museum De Lakenhal of
het ontdekken van het leven van de jonge Rembrandt in de Young
Rembrandt Studio door een prachtige video projectie. Welkom in Leiden,
stad van de Jonge Remrandt!
Meer informatie over Rembrandt & De Gouden Eeuw en het jaarrond
programma is te vinden op: www.leiden.nl/jongerembrandt

LATIJNSE SCHOOL LEIDEN (WAAR REMBRANDT NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL GING)

MUSEUM DE LAKENHAL EN THE ASHMOLEAN MUSEUM PRESENTEREN: JONGE
REMBRANDT
3 NOVEMBER 2019 – 9 FEBRUARI 2020
Ticket verkoop: vanaf het najaar 2018
https://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/tentoonstelling-jonge-rembrandt
Museum De Lakenhal presenteert van november 2019
tot februari 2020 de tentoonstelling Jonge Rembrandt.
Voor het eerst wordt een overzichtstentoonstelling
exclusief gewijd aan het vroegste werk van Rembrandt
Harmensz. van Rijn (1606-1669). Het publiek kijkt als het
ware over de schouders van de jonge schilder mee en
ziet hoe zijn talent tot bloei kwam. Werken die de
inmiddels wereldberoemde meester op Leidse bodem
maakte, keren na bijna 400 jaar terug naar zijn
geboortestad. De tentoonstelling omvat ongeveer 40
schilderijen, 120 etsen en 20 tekeningen. Naast werk van
Rembrandt zal er ook werk te zien zijn van onder andere
Lievens, Lastman en Van Swanenburg. De
tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het
Ashmolean Museum in Oxford, een van de belangrijkste
musea in het Verenigd Koninkrijk.
De tentoonstelling Jonge Rembrandt laat zien hoe het uitzonderlijke talent van Rembrandt
Harmensz. van Rijn zich in de periode van 1624 tot 1634 ontwikkelde. Rembrandts werk, ook uit zijn
eerste tien jaren, getuigt van een uitzonderlijk talent. De spectaculaire, pijlsnelle ontwikkeling van
dat talent is in die eerste tien jaren van zijn kunstenaarschap van werk tot werk af te lezen. Nooit
koos hij voor reeds bewandelde paden en steeds zocht hij onvermoeibaar naar nieuwe inzichten en
mogelijkheden. Hij was een rasechte verkenner en vernieuwer. In deze eerste tien jaren legde
Rembrandt het fundament voor zijn latere werk. Dat fundament leidde tot Rembrandts grote roem
en droeg in hoge mate bij aan het karakter van de Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw.

HEROPENING
Jonge Rembrandt is te zien in de gloednieuwe tentoonstellingszalen van Museum De Lakenhal. Na
een periode van zorgvuldige restauratie en uitbreiding met een nieuwe vleugel, opent Museum De
Lakenhal in het voorjaar van 2019 haar deuren weer op feestelijke wijze voor het publiek. Jonge
Rembrandt is te zien vanaf november 2019.

YOUNG REMBRANDT STUDIO
Langebrug 89 2311 TJ LEIDEN
https://www.visitleiden.nl/nl/zien-endoen/beleven/musea/young-rembrandt-studio
Gratis toegang
Openingstijden: van woe – zon van 12.00 – 17.00 uur
Bezoek deze unieke stop op de Leidse Rembrandt route en krijg
een inkijkje in het leven van de jonge Rembrandt. In een mooie
7 minuten durende ‘video mapping’ maak je kennis met de
jonge Rembrandt en de belangrijkste sleutelfiguren in zijn leven.
Wat was het unieke talent van Rembrandt? Welke materialen
gebruikte hij en hoe? Blik terug op de eerste 25 jaar van het
leven van wereldwijd de beroemdste meesterschilder van de
Gouden Eeuw: Rembrandt.
De ‘videoprojectie’ kan door maximaal 10 personen per keer
worden beleefd. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Young Rembrandt Walk
Vanuit Museum De Lakenhal vertrekt de
Rembrandtwandeling. De Rembrandtwandeling is een
wandelroute waarbij alle authentieke Rembrandtlocaties
in de Leidse binnenstad met elkaar verbonden worden. Zo
leidt het je onder andere langs de geboorteplek van
Rembrandt, het atelier van leermeester Jacob van
Swanenburgh en de Latijnse school waar Rembrandt naar
school ging. De themaborden langs de wandelroute geven
een beeld van Leiden in de tijd van Rembrandt.
Verkrijgbaar voor € 2,95 bij VVV Leiden.

Young Rembrandt Festival
Jaarlijks cultuurfestival – op 15 juli – om de verjaardag van Leidens belangrijkste zoon te
vieren: Rembrandt van Rijn. Het weekend voor 15 juli staat bol van de activiteiten rondom
het thema Rembrandt & De Gouden Eeuw. Blijf op de hoogte via:
www.leiden.nl/jongerembrandt.
Gratis toegankelijk.

Hotel arrangementen
Op verzoek kunnen wij voorzien in
arrangementen inclusief bijvoorbeeld:
• Accommodatie in een 3 of 4 sterren hotel
in Leiden inclusief ontbijt
• Museum pas of entree tot de Jonge
Rembrandt Expositie
• Jonge Rembrandt wandeling o.l.v. een
gids
• Bezoek aan de Young Rembrandt Studio
Uw contact: Mincke Pijpers, marketing manager Leiden Marketing: mincke@leidenmarketing.nl.

