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Zaterdag 27 juni

Kruip weer in de schoolbanken en laat je in de 
flitscolleges wijzer maken door kunstenaar Hendrik 
Kerstens, emeritus hoogleraar historische Nederlandse 
letterkunde Herman Pleij, professor visuele cultuur 
Anneke Smelik en filosofe Stine Jensen, bekend van het 
televisieprogramma ‘Dus ik ben’. Of ga mee met een 
rondleiding en wandel met een gids óf een van onze 
speciale gasten door de gangen en kamers van het kasteel. 
Een schilder, fotograaf, modeconservator, restaurator 
en kunsthistoricus geven expertrondleidingen en laten 
je op nieuwe manieren naar de portretten kijken.

In de ‘filmzaal’ (Eetkamer) viert documentaireprogramma 
Het Uur van de Wolf haar twintigste verjaardag met 
de vertoning van vijf kunstenaarsportretten. Schuif 
’s avonds aan bij het exclusieve openlucht kasteel-
diner, dwaal door de tuinen en woon de vertoning 
bij van Tim Burtons nieuwste film Big Eyes (een voor-
vertoning van deze film vindt plaats in het Filmtheater 
Voorschoten op vrijdag 26 juni om 20.00 uur).

Zondag 28 juni

Op zondag is er een speciaal familieprogramma voor 
jong en oud. Ontdek de verhalen van het kasteel en 
zijn bewoners tijdens een gezinsrondleiding of een 
kinderrondleiding (verboden voor ouders!). Volg met 
de hele familie een workshop portrettekenen. Ontwerp 
je eigen hoed en laat je portretteren als een model van 
Rembrandt. Je hoed en portret krijg je natuurlijk mee 
naar huis.

In de tuinen van het kasteel loop je kasteelbewoners 
met kleurrijke verhalen tegen het lijf. Voor de aller-
kleinsten is er natuurlijk een schminkartiest en een 
verkleedkist boordevol kostuums voor ridders 
en jonkvrouwen.

Praktische informatie

Zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Kaartjes kosten €5 per dag en zijn te bestellen 
via www.kasteelduivenvoorde.nl en aan de kassa ter 
plekke (alleen contant). Deze prijs is inclusief toegang 
tot het kasteel, de tuinen en de tentoonstelling 
(alleen met rondleiding toegankelijk). Kinderen t/m 
12 jaar zijn gratis. Voor enkele onderdelen geldt een 
bescheiden aanvullend tarief. Voor meer informatie 
over het programma: houd de website van Kasteel 
Duivenvoorde in de gaten.

Voor het openluchtdiner op zaterdag kun je een 
plaats reserveren via www.kasteelduivenvoorde.nl. 
Het menu bestaat uit drie gangen en kost €29,50 per 
persoon (excl. drank). Voor andere programma-
onderdelen is reserveren niet mogelijk.

Tip: kom als het even kan met de fiets of het 
openbaar vervoer.

Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4
2252 AK Voorschoten
www.kasteelduivenvoorde.nl

Nationaal Portrettenweekend op Kasteel Duivenvoorde
 zaterdag 27 en zondag 28 juni 2015

Ontmoet de internationaal bekende fotograaf Hendrik Kerstens, verbreed je horizon met filosofe 
Stine Jensen, bekijk de portretten op Kasteel Duivenvoorde door de ogen van een mode-expert, 
maak zelf een portret en laat je beeltenis vastleggen door een kunstenaar. Het Nationaal 
Portrettenweekend is een nieuw zomerfestival op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Op 
zaterdag 27 en zondag 28 juni komen portretten tot leven in kunstinstallaties, filmvertoningen, 
rondleidingen, flitscolleges, workshops en activiteiten. Zondag is een speciale familiedag.

Op beide dagen is een veelzijdig programma samengesteld dat garant staat voor een bruisend 
weekend vol onvergetelijke ervaringen. Het hele weekend worden workshops gegeven, zijn op het 
‘Place du Tertre’ kunstenaars aan het werk en kun je jezelf laten portretteren. Ook zal nieuw werk 
van kunstenaar Hendrik Kerstens tentoongesteld worden tussen de eeuwenoude portretten van 
het kasteel. Het zaterdag- en zondagprogramma hebben elk een eigen karakter met bijbehorende 
programmering.

Het Nationaal Portrettenweekend wordt georganiseerd in het kader 
van de tentoonstelling Adellijke familieportretten op Duivenvoorde. 
Er zijn portretten te zien van onder meer Gerard van Honthorst, 
Johan Mijtens, Cornelis Jonson van Ceulen, Jacob Gerritsz Cuyp, 
Cornelis Kruseman, Charles Howard Hodges en Jan Toorop. De 
tentoonstelling is te zien van 18 april t/m 24 oktober 2015. Kasteel 
Duivenvoorde organiseert het Nationaal Portrettenweekend in 
samenwerking met MuseumLAB. 


