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125.000 bezoekers voor 
Teylers Museum in 2011

 
Slechts twee keer eerder hogere 

bezoekersaantallen 

 
 
Dit jaar passeren ca. 125.000 mensen de entree van Teylers Museum, bijna 25% meer dan in 
2010.  Alleen in 1996 met de opening van de nieuwbouw en in 2005 met de expositie over 
Michelangelo werden hogere bezoekersaantallen gehaald. Het hoge bezoekcijfer is te 
danken aan de verbeterde naamsbekendheid van het museum én aan drie succesvolle 
opeenvolgende tentoonstellingen. Met name de huidige tentoonstelling over Claude 
Lorrain, (nog t/m 8 januari 2012) trekt veel belangstellenden.  Met de grote tentoonstelling 
over Rafaël op het programma, verwacht het museum in 2012 weer veel bezoekers te 
trekken.  
 
Teylers Museum voert al jaren een actief tentoonstellingsbeleid waarin thema's uit kunst en 
wetenschap afwisselend worden belicht, altijd op basis van objecten uit de eigen collectie. Hiermee 
weet het museum veel nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Naast de tentoonstellingen vinden 
er veel publieksactiviteiten plaats, waaronder speciale workshops voor kinderen.  
Met de nominatie voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO groeit de waardering voor en de 
bekendheid van het museum als geheel. Teylers staat steeds meer bekend als unieke 
bezienswaardigheid. 
 
2012 in het teken van Rafaël 
In 2012 programmeert het museum opnieuw een gevarieerd tentoonstellingsaanbod. De 
belangrijkste tentoonstelling is Rafaël, die vanaf 30 september te zien is. Het is de eerste keer dat 
er in Nederland een tentoonstelling aan dit genie van de Italiaanse Renaissance wordt gewijd. Met 
de expositie verwacht het museum het succes van de Michelangelotentoonstelling in 2005 te 
benaderen.  
Vanaf 28 januari laat de tentoonstelling Hulde! Verering in de Gouden Eeuw de rijke cultuur van de 
17de eeuw zien met kostbare penningen, prenten en schilderijen. In de zomertentoonstelling Het 
topje van de Mont Blanc (vanaf 29 mei) beleven jong en oud de spannende beklimmingen van 
18de-eeuwse geleerden van Europa’s hoogste berg.  
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