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Na lang flirten en elkaar het hof maken, is 
het moment daar. Twee oude bekenden 
gaan een avontuur aan. U kent ze al lang, 
maar dit jaar zullen ze zich vernieuwd en 
verenigd aan u voorstellen. Herkenbaar, 
maar toch anders. Op 29 maart 2018 
treedt het Frans Hals Museum in het 
huwelijk met De Hallen Haarlem, hét 
museum voor hedendaagse en moderne 
kunst in Haarlem. Vanaf dat moment is er 
één museum op twee locaties met één 
naam: het Frans Hals Museum.

Zoals in ieder goed huwelijk, blijven de 
geliefden ook sterke individuen. Ze dagen 
elkaar uit en vullen elkaar aan.  
Die interactie doet het knetteren in 
Haarlem. Nieuwe vergezichten, 
verrassende inzichten en onverwachte 
ontdekkingen. 
Een ding is zeker: het nageslacht in de 
vorm van een vernieuwd programma 
wordt veelzijdig, kleurrijk en onverwacht.
Dat uitgekiende programma kent vanaf 
maart 2018 drie smaken. Hoogwaardige 
tentoonstellingen over kunst uit de Gouden 
Eeuw worden afgewisseld met 
ongebruikelijke exposities van 
toonaangevende hedendaagse 
kunstenaars. In zogenaamde ‘fusion-
tentoonstellingen’ worden oude kunst en 
kunst van nu samengebracht. U zult zien 
dat deze twee werelden dichter bij elkaar 
staan dan u misschien denkt. Het 

vernieuwde Frans Hals Museum biedt de 
bezoeker daarmee een unieke en 
prikkelende mix van traditie en toekomst, 
van verfstreken en pixels. 
Het vernieuwde Frans Hals Museum 
kenmerkt zich ook door een frisse en 
elegante nieuwe huisstijl, die straks niet 
alleen te zien is in folders, maar ook op 
straat, in het museum en online. Vanaf 
maart 2018 is er een nieuwe, informatieve 
en speelse website waar u in één 
oogopslag een goede indruk krijgt van 
waar het museum voor staat.  
In de toekomst gaan we de beide locaties 
Hal – aan de Grote Markt – en Hof – aan 
het Groot Heiligland – zodanig 
verbouwen dat we u nog beter kunnen 
ontvangen in deze historische panden. 

In een notendop: het vernieuwde Frans 
Hals Museum wordt een ontmoetingsplek 
waar verschillende kunstvormen, ideeën en 
bezoekers elkaar straks kruisen, treffen en 
overlappen.  
We hopen u dan ook binnenkort in een van 
onze locaties, Hof of Hal, te ontmoeten.

WELKOM…
en aangenaam kennis te maken. 

EEN HUWELIJK A MARRIAGE
After all the flirting and the courting, the 
moment has arrived. You’ve known them for 
a long time, but this year they will present 
themselves to you rejuvenated and united. 
Recognizable, but nonetheless different.  
On 29 March 2018 the Frans Hals Museum 
with its exquisite collection of Old Masters 
will marry De Hallen Haarlem, the museum 
for contemporary and modern art in 
Haarlem. From then on there will be one 
museum with one name – the Frans Hals 
Museum – and two locations.

As in every good marriage, the partners 
remain strongly individual. They challenge 
and complement one another. This 
interaction will make sparks fly in Haarlem. 
New horizons, surprising insights and 
unexpected discoveries.
One thing is certain: the result of this union 
in the form of a revamped programme will 
be eclectic, colourful and unexpected. From 
March 2018 onwards this programme will 
have three flavours. Top-flight exhibitions 
of Golden Age art will alternate with unusual 
presentations of work by prominent 
contemporary artists. Old art and art from 
today will be brought together in fusion 
exhibitions. You will see that these two 
worlds are closer to one another than you 
might think. The revamped Frans Hals Museum 

will offer visitors a stimulating mix of tradition 
and future, of brushstrokes and pixels.
The renewed Frans Hals Museum has a fresh 
and elegant new house style that will be 
reflected not just in folders, but in the street, 
in the museum and online. From March next 
year there will be a new, informative and 
entertaining website where at a glance you 
will see what the museum stands for. In the 
future we aim at renovating both venues, 
Hal – in the Grote Markt – and Hof – in 
Groot Heiligland – such that we can extend 
an even better welcome to these historic 
buildings. 

In a nutshell: the new-look Frans Hals 
Museum will be a meeting place where 
different art forms, ideas and visitors will 
soon intermingle, meet and overlap. We 
hope to see you soon in one of our
locations, Hof or Hal.

WELCOME…
and pleased to meet you.



Het tentoonstellingsprogramma 2018 van 
het Frans Hals Museum stelt zijn 
‘huismeester’ en Godfather Frans Hals op 
allerlei manieren centraal. Hals was niet 
alleen een van de meest vooraanstaande 
schilders van de Gouden Eeuw maar 
eveneens een kunstenaar die zijn tijd ver 
vooruit was. In de negentiende eeuw werd 
hij gezien als een Moderne Meester, een 
impressionist avant la lettre. Tot op de  
dag van vandaag beklijft zijn werk bij 
hedendaagse makers en fascineert zijn 
oeuvre kunsthistorici. 

In 2018 brengt het Frans Hals Museum de 
artistieke erfenis van de schilder naar wie  
het vernoemd is op diverse manieren voor 
het voetlicht.  

We beginnen de ontdekkingstocht in 
het heden. 
In het voorjaar is op beide locaties, Hof  
en Hal, te zien hoe kunstenaars van nu en 
21ste-eeuwse Oude Meester-kenners kijken 
naar de portretten en genrestukken van 
Hals. Ze geven hieraan eigenzinnige 
interpretaties in woord, beeld en geluid.  
Ze laten zich meeslepen door bestaande 
schilderijen van Hals maar ook door werken 
die louter in de verbeelding bestaan.
In het najaar brengen we de impact die 
Hals had op baanbrekende schilders uit  
de negentiende eeuw, zoals Manet, Van 
Gogh en Singer Sargent, in kaart met de 
megatentoonstelling Frans Hals en de 
Modernen in locatie Hof. In locatie Hal,  
aan de Grote Markt, wordt tegelijkertijd 
gekeken naar hoe grensoverschrijdend en 
norm doorbrekend Hals ook de dag van 
vandaag nog kan zijn. 

2018 wordt in Haarlem een jaar waarin 
Frans Hals oneindig veel gezichten laat 
zien. Een jaar waarin een reeks bewogen 
ontmoetingen plaatsvindt tussen bezoekers 
en kunstenaars van nu en de meest 
innovatieve portrettist van de Gouden 
Eeuw! Traditie ontmoet toekomst!

The Frans Hals Museum’s 2018 exhibition 
programme focuses on its ‘godfather’ Frans 
Hals in all kinds of ways. Hals was one of the 
most prominent painters of the Golden Age 
and an artist who was far ahead of his time. In 
the late nineteenth century he was seen  
as a Modern Master, an ‘Impressionist‘ avant 
la lettre. To this day his work makes a lasting 
impression on contemporary artists and his 
oeuvre fascinates art historians. 

In 2018 the Frans Hals Museum will turn the 
spotlight on the artistic legacy of the painter 
who gave his name to the museum.  

We begin the voyage of discovery in the 
present. In the spring at both the locations 
Hof and Hal, you will see how present-day 
artists and twenty-first-century Old Master 
experts look at Hals’s portraits and genre 
works and put their own interpretations on 
them in word, image and sound. They are 
carried away by existing paintings by Hals  
but also by works that exist solely in the 
imagination. 
In the autumn we will be charting the impact 
Hals had on trail-blazing painters from the 
nineteenth century like Manet, Van Gogh and 
Singer Sargent, with a blockbuster exhibition, 
Frans Hals and the Moderns, in Hof. At the same 
time; in Hal location in the Grote Markt, we 
will explore just how transgressive and mould-
breaking Hals still is to this very day. 

2018 in Haarlem will be a year when Frans 
Hals will reveal an infinite number of faces.  
A year when a series of eventful meetings will 
take place between visitors and present-day 
artists and the most innovative portraitist of 
the Golden Age! Tradition meets the future!

DE KUNST VAN HET LACHEN t/m 18 maart 2018
Humor in de Gouden Eeuw
Nedko Solakov

THE ART OF LAUGHTER up to 18 March 2018
Humour in the Golden Age 
Nedko Solakov

ZO GOED ALS NIEUW? 18 januari t/m 18 maart 2018
De regenten en regentessen van Frans Hals (gerestaureerd)

AS GOOD AS NEW? 18 January - 18 March 2018
The Regents and Regentesses of Frans Hals (restored)

RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS IN HAL 30 maart t/m 16 september 2018

RENDEZVOUS WITH FRANS HALS IN HAL  30 March - 16 September 2018

RENDEZ-VOUS MET FRANS HALS IN HOF 30 maart t/m 30 september 2018

RENDEZVOUS WITH FRANS HALS IN HOF 30 March - 30 September 2018 

MUSEUM IN BLOEI 30 maart t/m 13 mei 2018
Onbegrensde tuinen

MUSEUM IN BLOOM 30 March - 13 May 2018
Infinite Gardens

RUIS! 29 september 2018 t/m 10 februari 2019
Frans Hals, anders 
NOISE!   29 September 2018 - 10 February 2019
Frans Hals, Otherwise

FRANS HALS EN DE MODERNEN 13 oktober 2018 t/m 10 februari 2019
Hals ontmoet Manet, Singer Sargent, Van Gogh

FRANS HALS AND THE MODERNS  13 October 2018 - 10 February 2019
Hals Meets Manet, Singer Sargent, Van Gogh
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DE KUNST VAN  
HET LACHEN

THE ART OF LAUGHTER

Een soldaat maakt vulgaire gebaren en 
een louche dokter heeft wel een kuurtje 
voor die lusteloze dame des huizes… 
Zelden heeft humor een grotere rol in de 
schilderkunst gehad dan in de Nederlandse 
Gouden Eeuw. 
De tentoonstelling De kunst van het lachen. 
Humor in de Gouden Eeuw biedt voor  
het eerst een overzicht van de (platte) 
grappen die zeventiende-eeuwse 
Hollandse schilders in hun werken 
verstopten. 

In meer dan vijftig topstukken van de meest 
vooraanstaande schilders – van Rembrandt 
tot Jan Steen, en natuurlijk Frans Hals – 
worden karakteristieke thema’s als liefde, 
lust en kattenkwaad belicht. 

Vanaf 18 januari voegt kunstenaar Nedko 
Solakov een extra vrolijke en hedendaagse 
noot toe aan de tentoonstelling. 

A soldier makes vulgar gestures and a  
shady doctor has a cure for this listless lady 
of the house… Rarely has humour played  
a greater role in paintings than in the  
Dutch Golden Age. 
For the first time The Art of Laughter: Humour 
in the Golden Age exhibition offers an 
overview of the jokes, often crude, that 
seventeenth-century Netherlandish painters 
concealed in their works. 

Typical themes such as love, lust and  
mischief are featured in more than fifty 
masterpieces by the most distinguished 
painters – from Rembrandt to Jan Steen  
and, of course, Frans Hals. 

From 18 January the artist Nedko Solakov 
will be adding an extra happy and 
contemporary note to the exhibition. 

FRANS HALS 
Pekelharing, 1628-30

Olieverf op doek / oil on canvas
Museumlandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel 

HUMOR IN DE GOUDEN EEUW 
HUMOUR IN THE GOLDEN AGE

NEDKO SOLAKOV
T/M 18 MAART 2018
 UP TO 18 MARCH 2018



DE REGENTEN EN REGENTESSEN VAN  
FRANS HALS (GERESTAUREERD) 

THE REGENTS AND REGENTESSES OF FRANS HALS (RESTORED)

18 JANUARI T/M 18 MAART 2018
18 JANUARY - 18 MARCH 2018

ZO GOED 
ALS NIEUW?

AS GOOD AS NEW?

In chique, zwarte jurken kijken ze ons  
aan. Kalm, waardig, bedeesd. Dit zijn 
dames van stand en ze hebben het  
beste met je voor.

137 jaar geleden keken ze op precies 
dezelfde manier naar de befaamde 
Amerikaanse schilder Singer Sargent.  
De overlevering wil dat hij ooit uren 
doorbracht in het Frans Hals Museum  
om het schilderij Regentessen van het 
Oudemannenhuis (c. 1664) te bestuderen. 
Hij vroeg zelfs om een trapje om hun 
geverfde wangen te mogen strelen! De 
afgelopen vier jaar zijn de regentessen, 
samen met andere vermaarde 
regentenstukken van Frans Hals, nog 
intensiever onder de loep genomen. 

De Regenten en Regentessen werden 
onderzocht door het team van 
restauratoren van het Frans Hals Museum, 

aangevuld met kenners en conservatoren. 
Zij bogen zich over deze drie wereld-
beroemde groepsportretten om een beter 
inzicht te verkrijgen in de werkwijze van 
Hals en herstelden de schilderijen weer in 
volle hernieuwde glorie. 
Vanaf 18 januari zijn de dames en heren 
weer te zien. Een documentaire, gemaakt 
door Marcel van der Velden en Krista 
Arriëns, laat de bezoeker bovendien het 
werk achter de schermen ontdekken dat 
aan deze ‘rentree’ van de schilderijen 
voorafging.

De restauratie werd mogelijk gemaakt 
door financiële steun van de BankGiro 
Loterij, de Vrienden van het Frans Hals 
Museum | De Hallen Haarlem, het 
Mondriaan Fonds, het Elisabeth van 
Thüringenfonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de Gemeente Haarlem.

Dressed elegantly in black, they look down 
on us. Calm, dignified, reticent. These are 
well-to-do ladies and they wish you well.

One hundred and thirty-seven years  
ago they gazed in precisely the same  
way at the famous American painter  
John Singer Sargent. Tradition has it that 
he once spent hours in the Frans Hals 
Museum studying The Regentesses of the  
Old Men’s Almshouse (c. 1664) at close 
quarters. He even asked for a stepladder 
so that he could stroke their painted 
cheeks! Over the last four years  
this painting and other celebrated  
paintings of governors by Frans Hals 

have been subjected to even more  
intense scrutiny. 

The Regents and Regentesses were 
investigated by the Frans Hals Museum’s 
team of restorers, aided by experts and 
curators. They pored over these three 
world-famous group portraits to get a 
better insight into Hals’s working methods 
and restored the paintings to new glory. 
The ladies and gentlemen go back on 
display on 18 January. A documentary  
by Marcel van der Velden and Krista 
Arriëns will show visitors what went on 
behind the scenes before these works  
made their ‘comeback’. 



RENDEZ-VOUS MET  
FRANS HALS IN HAL

RENDEZVOUS WITH FRANS HALS IN HAL   

RENDEZ-VOUS MET 
FRANS HALS IN HOF

RENDEZVOUS WITH FRANS HALS IN HOF   

30 MAART T/M 30 SEPTEMBER 
30 MARCH - 30 SEPTEMBER 2018

30 MAART T/M 16 SEPTEMBER 2018
30 MARCH - 16 SEPTEMBER 2018

NINA KATCHADOURIAN
Lavatory Self-Portrait in the Flemish Style #7  
(Seat Assignment project, 2010-ongoing), 2011 

C-Print / C-Print 
Courtesy of Nina Katchadourian &  
Catharine Clark Gallery, San Francisco

FRANS HALS
Portret van Pieter Jacobsz Olycan, 1629/30 
Portrait of Pieter Jacobsz Olycan, 1629/30 

Olieverf op paneel / oil on panel
Collectie Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem,  
in bruikleen van een particuliere collectie
Collection Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem,  
on loan from a private collection
Foto / photo: Margareta Svensson

Frans Hals speelt de hoofdrol in de vaste 
collectie van het Frans Hals Museum. Dat 
kan ook niet anders. Maar die rol is 
uitermate veelzijdig. Hals zal hem op vele 
manieren invullen in deze experimentele 
collectietentoonstelling. 

Ter ere van de opening van het vernieuwde 
Frans Hals Museum staat in de locaties  
Hof en Hal de ontmoeting tussen originele 
en fictieve schilderijen van Frans Hals  
en interpretaties van kunstkenners  
en kunstenaars centraal. Door de hele 
tentoonstelling weerklinkt een koor van 
verschillende stemmen: schilders en 
fotografen, conservatoren en kunsthistorici 
reageren op eigenzinnige en subjectieve 
manieren op de schilderijen van de 
Haarlemse virtuoos. 

Hedendaagse kunstenaars als Anton 
Henning, Jasper Hagenaar, Shezad 
Dawood en Nina Katchadourian gebruiken 
verschillende schilderijen van Hals als 
startpunt voor nieuw werk. Rendez-Vous met 
Frans Hals laat zien hoe goed Frans Hals’ 
schuttersstukken en portretten zich naar 
het heden laten vertalen. 

Frans Hals plays the starring role in the  
Frans Hals Museum’s permanent collection.  
It could hardly be otherwise. But this role is 
extremely varied. Hals will feature in  
this experimental collection exhibition in 
many ways. 

To celebrate the opening of the new-look 
museum the meeting between original and 
imaginary paintings by Frans Hals and 
interpretations by art experts and artists are 
the central themes in Hof and Hal. A choir  
of different voices will resound throughout 
the exhibition: painters and photographers, 
curators and art historians will respond in 
individual and subjective ways to the 
paintings by the Haarlem virtuoso. 

Contemporary artists like Anton Henning, 
Jasper Hagenaar, Shezad Dawood and  
Nina Katchadourian will use various 
paintings by Hals as starting points for new 
work. Rendezvous with Frans Hals will show 
how well Frans Hals’s civic guard paintings 
and portraits translate to the present. 



MUSEUM IN 
BLOEI

MUSEUM IN BLOOM

Wie aan tulpen denkt, denkt vaak aan dat 
ene vaasje op de keukentafel. Dat welhaast 
vanzelfsprekende bosje doet bijna vergeten 
dat de tulp zo veel meer is dan een volledige 
ingeburgerde en daardoor weinig 
verrassende bloem. 

Tijdens de jaarlijkse bloemenpresentatie  
in het Frans Hals Museum kijkt kunstenaar 
Birthe Leemeijer met haar project De 
onbegrensde tuinen op een nieuwe manier 
naar de Nederlandse bloembollencultuur.  
De onbegrensde tuinen bestaan sinds 2013, 
toen Leemeijer begon met het planten van 
wilde tulpenbolletjes op allerlei onverwachte 
plekken in Nederland. Zo creëert ze 
letterlijk een onbegrensde tuin, die zich 
in 2018 uitstrekt naar het Frans Hals 
Museum Hof. 

De onbegrensde tuinen zijn ontstaan in 
samenwerking met onder andere 
hedendaagse tulpenjager en -verzamelaar 
Erik Breed en worden in deze tentoon-
stelling aangevuld met werken van 
kunstenaar Berend Strik.

When you think about tulips you often think 
of a single vase on the kitchen table. That 
almost inevitable bunch almost makes you 
forget that the tulip is so much more than an 
established flower that offers few surprises. 

During the annual flower display in the Frans 
Hals Museum, artist Birthe Leemeijer will use 
her project The Infinite Gardens to look at the 
Dutch bulb growing culture in a new way.  
The Infinite Gardens has been running since 
2013, when Leemeijer began planting wild 
tulip bulbs in all kinds of unexpected places 
in the Netherlands. She thus literally created 
a boundless garden, which in 2018 will 
spread to the Frans Hals Museum courtyard 
(Hof site).

The Infinite Gardens have been created in 
association with the modern tulip hunter and 
collector Erik Breed and others, and the 
project will also feature works by the artist 
Berend Strik.

ONBEGRENSDE TUINEN / INFINITE GARDENS

30 MAART T/M 13 MEI 2018 
30 MARCH - 13 MAY 2018

Fotografie / Photography: Gert jan van Rooij



FRANS HALS, ANDERS  /  FRANS HALS, OTHERWISE

29 SEPTEMBER 2018 T/M 10 FEBRUARI 2019
29 SEPTEMBER 2018 - 10 FEBRUARY 2019

RUIS!
NOISE! 

Frans Hals was zijn tijd ver vooruit. De 
manier waarop hij mensen verbeeldde – 
vrijer, losser, zonder acht te slaan op 
rigide regels – vertroebelt het vaststaande 
beeld dat we hebben van status en macht 
in de zeventiende eeuw. De duidelijk 
geordende samenleving uit de Gouden 
Eeuw, is vandaag de dag nog steeds 
voelbaar. We leven in een tijd waarin er 
weinig ruimte is voor posities die niet direct 
te vatten zijn. Identiteit en afkomst worden 
steeds vaker aan elkaar gekoppeld en 
waar je vandaan komt, speelt een steeds 
belangrijker rol. Daarom is kunst juist nu 
van bijzonder belang: kunst laat zien hoe 
het ook anders kan.

Met het werk van Frans Hals als inspiratie 
schept Ruis! - Frans Hals, anders een beeld 
van de mens als een veelzijdig wezen  
dat grenzen vastlegt en weer overschrijdt. 
In een tijd van verhardende posities en 
identiteiten gaat de tentoonstelling, in het 
spoor van Frans Hals, op zoek naar het 
losse en het afwijkende. 

Frans Hals was far ahead of his time. The 
way he portrayed people – more freely, 
looser, without sticking to rigid rules – 
disturbs the fixed image we have of status 
and power in the seventeenth century. 
Echoes of the strictly regulated society of 
the Golden Age resonate to this day. We 
live in an age when there is little room for 
positions that cannot be grasped instantly. 
Identity and origin are increasingly linked 
and where you come from plays an ever 
more important role. This is why art is more 
needed than ever: it is a tribute to 
‘difference’ and doing things otherwise.  

Inspired by Frans Hals’s work, Noise! –  
Frans Hals, Otherwise creates an image of 
(wo)man as a multifaceted being that 
establishes borders and then crosses them. 
At a time of hardening positions and 
identities the exhibition goes in search of 
the separate and divergent, the fluid, in the 
footsteps of Frans Hals. 

JOHN STEZAKER 
Wedding (Film Portrait Collage) II,
2008

Collage / Collage
Collectie / Collection   
Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem

FRANS HALS
Malle Babbe, 1633-1635

Olieverf op doek / oil on canvas
bpk / Gemäldegalerie, SMB / Jörg P. Anders



FRANS HALS 
EN DE MODERNEN

FRANS HALS AND THE MODERNS  
HALS ONTMOET MANET, SINGER SARGENT, VAN GOGH

HALS MEETS MANET, SINGER SARGENT, VAN GOGH

13 OKTOBER 2018 T/M 10 FEBRUARI 2019
13 OCTOBER 2018 - 10 FEBRUARY 2019

Tweehonderd jaar na zijn dood werd 
Frans Hals herontdekt als modern idool. 
Hij werd bewonderd, zelfs aanbeden 
door laat negentiende-eeuwse 
kunstenaars als Edouard Manet, Max 
Liebermann en Vincent van Gogh. Stuk 
voor stuk waren ze zeer onder de indruk 
van zijn losse toets en ruwe schilderstijl, 
die ‘impressionistisch’ overkwam.

Deze tentoonstelling toont de enorme 
impact van Frans Hals op deze moderne 
schilders. Voor de eerste keer worden  
de schilderijen van de beroemde 
zeventiende-eeuwse portretschilder 
gepresenteerd naast reacties op zijn  
werk uit andere hoogtijdagen van de 
schilderkunst. 

Door werken van Frans Hals te zien in 
relatie tot het virtuoze werk van de 
kunstenaars die hij inspireerde, wordt 
inzichtelijk hoe modern Frans Hals was in 
hun ogen: ‘Frans Hals, c’est un moderne’. 

Frans Hals was rediscovered as a modern 
idol two hundred years after his death.  
He was admired, even adored by late 
nineteenth-century artists such as Edouard 
Manet, Max Liebermann and Vincent van 
Gogh. They were all impressed by his loose 
touch and rough painting style, which came 
across as ‘Impressionist’.

This exhibition shows Frans Hals’s immense 
impact on these modern painters. For  
the first time, paintings by the famous 
seventeenth-century portrait painter are 
being shown alongside reactions to his 
work from other major eras of painting. 

Seeing works by Frans Hals alongside 
virtuoso work by the artists whom he 
inspired gives insight into how modern  
Frans Hals was in in their eyes: ‘Frans Hals, 
c’est un moderne’. 

FRANS HALS 
Vissersjongen / The Fisher Boy, 1632/33

Olieverf op doek / oil on canvas
Koninklijk Museum voor Schone  
Kunsten Antwerpen  
© www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw
Foto / photo: Hugo Maertens

VINCENT VAN GOGH 
Postbode Joseph Roulin 
Postman Joseph Roulin 
1888

Museum of Fine Arts, Boston
Gift van / Gift of Robert Treat Paine, 2nd.



FRANS HALS LEZING 

FRANS HALS LECTURE  

MEER/MORE 

De tweejaarlijkse Frans Hals Lezing is sinds 1 september 2016 een nieuwe traditie.  
350 jaar geleden werd Frans Hals op die dag begraven in de Grote of St.-Bavokerk. 
Reden voor het Frans Hals Museum om de actualiteit van een van drie Groten van de 
Gouden Eeuw te eren met een lezingenavond in de kerk waar Hals begraven ligt.  
Het evenement is een tweeluik: een lekenlezing van een gerenommeerd academicus  
over een aspect van het werk van Frans Hals, gevolgd door een nieuw verhaal van  
een fictieschrijver over het leven (of een werk) van de Haarlemse vernieuwer.  
“Fictie en non-fictie zijn geen strikt gescheiden entiteiten. Het museum onderwijst maar 
het verbaast, ontroert en verwondert eveneens. Het is een feitenfabriek maar ook een  
plek waar de verbeelding wordt geprikkeld om grillig en afwijkend te zijn”, aldus 
directeur Ann Demeester.

 

The biennial Frans Hals Lecture is a new tradition that began on 1 September 2016. That day 
was the 350th anniversary of the artist’s interment in St Bavo’s Church, a fact that prompted 
the Frans Hals Museum to celebrate the topicality of one of the Greats of the Golden Age 
with a festive lecture in the church where Hals lies buried. It is in two parts: a lecture about  
an aspect of Frans Hals’s work by a renowned academic, followed by a new story about the 
artist’s life or one of his works told by a novelist. ‘Fiction and non-fiction are not strictly 
separate entities. The museum educates, but it surprises, touches and amazes too. It is  
a fact factory but also a place where the imagination is encouraged to be fanciful and  
free-ranging,’ says director Ann Demeester.
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PUBLIEKSACTIVITEITEN  
Tijdens tentoonstellingen biedt het Frans 
Hals Museum verschillende verdiepende 
activiteiten zoals rondleidingen, lezingen en 
workshops. Het complete programma vindt 
u op franshalsmuseum.nl. 

PUBLIC ACTIVITIES
During exhibitions the Frans Hals Museum 
offers a variety of activities, including guided 
tours, lectures and workshops, to deepen the 
public’s insight. You can find the full 
programme at franshalsmuseum.nl. 
  

VOOR FAMILIES
Neem uw (klein)kinderen mee naar het 
Frans Hals Museum. Speur samen naar 
spannende schilderijen, en ontdek zelf kunst 
van vroeger en nu met kijk en doe tochten. 
Tijdens schoolvakanties organiseren we 
altijd leuke extraatjes zoals workshops, 
familierondleidingen en kinderprogramma’s. 
Vanaf het voorjaar hebben we spannende 
studio’s ingericht waar u zelf kunt ontdekken 
hoe het is om een kunstenaar te zijn. 

FOR FAMILIES
Take your children and grandchildren to the 
Frans Hals Museum. Hunt for exciting 
paintings and discover for yourself art from 
the past and contemporary work with 
interactive trails. During school holidays we 
always organize fun extras like workshops, 
family guided tours and children’s 
programmes.
Next spring we will be setting up exciting 
studios where you can discover what it takes 
to be an artist. 

VOOR SCHOLEN 
Het Frans Hals Museum biedt leuke en 
leerzame programma’s voor elke leeftijd, 
elk niveau en passend bij bestaande 
leerdoelen: workshops, audiotours en 
informatieve, theatrale en actieve 

museumtours onder begeleiding van 
ervaren museumdocenten.

FOR SCHOOLS
The Frans Hals Museum provides interesting 
and instructive programmes for all ages and 
levels that are tailored to existing learning 
aims: workshops, audio tours and informative, 
theatrical and active museum tours under the 
supervision of experienced museum teachers. 

DRAAGT U HET FRANS 
HALS MUSEUM EEN 
WARM HART TOE?
Om te kunnen blijven vernieuwen en 
investeren in de toekomst van het museum is 
uw bijdrage essentieel. Uw bijdrage maakt 
het voor het museum mogelijk om zijn 
collectie aan te vullen, te restaureren, 
presenteren en om speciale educatieve 
programma’s en tentoonstellingen te 
ontwikkelen. Het museum is elke vriend 
dankbaar voor een donatie, schenking of 
legaat - hoe groot of klein ook. 

U kunt het Frans Hals Museum op 
verschillende manieren ondersteunen.  
Zie onze website voor de mogelijkheden.

COME CLOSER -  
JOIN & GIVE
If we are to continue to innovate and invest in 
the museum’s future, your contribution is 
essential. It enables the museum to add to, 
restore and present its collection and 
develop special educational programmes 
and exhibitions. The museum is grateful to 
every friend for a donation, gift or bequest 
– no matter how large or small. 

You can support the Frans Hals Museum  
in a number of ways. See our website for  
the options.



BEZOEKADRESSEN / VISITING ADDRESSES

De Hallen Haarlem (Hal)
Grote Markt 16
2011 RD Haarlem

Frans Hals Museum (Hof)
Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem

franshalsmuseum.nl 
T: 023 511 5775
E: office@franshalsmuseum.nl

TARIEVEN / ADMISSION PRICES*
Volwassenen / Adults € 15,00 
Groepen p.p. / Groups p.p. € 12,00
19 t/m 24 jaar, CJP / 19 to 24-year-olds, CJP  € 7,50 
Jeugd t/m 18 jaar: / Young people under 18 gratis/free 
Museumkaart, Vereniging Rembrandt, BankGiro Loterij VIP-kaart, ICOM,  gratis/free 
Vrienden Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem en Haarlem Pas 
Museum Card, Rembrandt Society, BankGiro Loterij VIP Card, ICOM,  
Friends of the Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem and Haarlem Pass

*bij sommige tentoonstellingen kan een toeslag gelden /  
a surcharge may apply for some exhibitions.

OPENINGSTIJDEN / OPENING HOURS
dinsdag t/m zaterdag 11.00 – 17.00 uur / Tuesdays to Saturdays 11a.m. – 5 p.m.
zondag 12.00 – 17.00 uur / Sundays Noon – 5 p.m.
25 december en 1 januari gesloten / Closed 25 December and 1 January

Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem is partner van / partner of
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