
 
 
 
Vooruitblik 2020 

 

Utrecht, 9 januari 2020 
 
Met 160.000 bezoekers was 2019 het succesvolste jaar ooit voor het museum. Ook 2020 
belooft een prachtig jaar te worden voor Museum Catharijneconvent, vol schitterende kunst 
en onderwerpen die verwonderen. Hieronder de vooruitblik op onze programmering. Een 
inspirerend 2020 gewenst! 

 
Tentoonstellingen 2020 
 
Laatste kans: North & South. Europese topstukken herenigd  
T/m 26 januari 2020 
 
Geniet tot en met 26 januari 2020 van spectaculaire middeleeuwse kunst uit het uiterste 
zuiden en noorden van Europa.  De tentoonstelling is een unicum omdat dit type kunst (ca. 
1100-1350) in het midden van Europa verloren is gegaan. Ondanks hun mijlenverre afstand 
lijken de topstukken bovendien enorm veel op elkaar. Vanwege hun kwetsbaarheid hebben 
de meeste werken het land nog nooit verlaten. Wat zijn we trots dat ze eenmalig vanuit 
Noorwegen en Catalonië (Spanje) naar Utrecht mochten komen.  
 
Binnenkort: Allemaal Wonderen  
28 februari t/m 23 augustus 2020 
 
Sensationele kunstwerken, indrukwekkende verhalen en wetenschappelijke invalshoeken. 
Ervaar deze verrassende tentoonstelling waarin het wonder centraal staat! Wonderen spelen 
sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Ook kunstenaars laten 
zich er al eeuwenlang door inspireren. Het weergeven van wat zich tussen hemel en aarde 
afspeelt, vraagt van hen hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de 
meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot Mondriaan en 
Abramović, voor deze tentoonstelling heeft het museum de mooiste en verrassendste 
werken uit internationale collecties samengebracht. 
 
Komend najaar: Het lichaam in middeleeuwse kunst (werktitel) 
24 september 2020 t/m 17 januari 2021 
 
Van wonden in de vorm van vagina’s tot wandelende heiligen zonder hoofd: welkom in de 
fascinerende belevingswereld van de middeleeuwer. In het najaar van 2020 toont Museum 
Catharijneconvent de meest extreme schilderijen en beelden uit het tijdvak 1300 – 1530. Het 
lichaam werd in die periode namelijk radicaal anders verbeeld dan daarvoor en daarna. Wat 
was hiervan de oorzaak? En tot welke -  in onze ogen - bizarre voorstellingen leidde dit? Laat 
u verrassen door ontregelende middeleeuwse topkunst.  



 
Families en kinderen 2020 
Het hele jaar door is er in Museum Catharijneconvent van alles te zien en te doen voor 
kinderen en families. Zo is er de vaste tentoonstelling Feest! En vieren we Sint-Maarten met  
de schitterende Utrechtse Sint-Maartensparade en een lampionnententoonstelling in de 
Catharinakathedraal. Half november komt de goedheiligman weer logeren in het Huis van 
Sinterklaas (14 november t/m 5 december 2020) en ook tijdens Kerstival (20 december 2020 
t/m 3 januari 2021) is er voor kinderen weer van alles te beleven in het museum.  
 
Initiatieven van Museum Catharijneconvent 
 
Het Grootste Museum van Nederland 
 

• Grootste Museum in 2020 nog groter! 
In het voorjaar 2020 zal de neo-Byzantijnse Sint Jan de Doper in Waalwijk als 17e 
locatie worden toegevoegd aan het selecte gezelschap kerken en synagogen die 
samen het Grootste Museum van Nederland vormen. Met haar kenmerkende 19 
Oosters aandoende koepels, de slanke toren en haar imposante expressionistische 
interieur is de Sint Jan de Doper een prachtige nieuwe locatie van het Grootste 
Museum van Nederland! 

 

• Open Monumentendag Special -  Het Grootste Museum van Nederland  
Op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 wordt er een Open Monumentendag Special 
georganiseerd door het Grootste Museum van Nederland samen met het landelijk 
projectbureau Open Monumentendag. Tijdens dit weekeinde staat het thema 
‘Ontdek de verborgen schatten’ centraal en bieden de deelnemende locaties 
bezoekers de gelegenheid om geheel gratis de verborgen schatten op unieke en 
bijzondere manieren te ontdekken. 

 
Over het Grootste Museum van Nederland 
Museum Catharijneconvent brengt samen met zestien prachtige monumenten van diverse 
gezindten het religieuze erfgoed onder de aandacht. De aangesloten kerken en synagogen 
blinken uit door hun bijzondere geschiedenis, architectuur en kunstwerken.  
 
Feest! Gloednieuwe website  
Museum Catharijneconvent is zes jaar geleden gestart met een landelijk educatieproject 
over feestdagen uit de grote wereldreligies ‘Feest! Weet wat je viert’. In verschillende musea 
en culturele instellingen verspreid over het hele land en zelfs in Suriname ontdekken 
kinderen aan de hand van echte kunstwerken, spelletjes en opdrachten wat de achtergrond 
van allerlei feestdagen is. Ondertussen zijn er twaalf museale en culturele partners verspreid 
over Nederland en zelfs in Suriname die een tentoonstelling of programma over de 
feestdagen presenteren. Daarnaast is sinds eind 2019 een website www.weetwatjeviert.nl 
met informatie, filmpjes en spelletjes over feestdagen voor het primair onderwijs ontwikkeld.  

 
Tentoonstelling in 2021 
 
Maria Magdalena 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/huis-van-sinterklaas/


18 februari 2021 – 29 augustus 2021  
 
Van februari tot en met augustus 2021 zet Museum Catharijneconvent Maria Magdalena 
centraal. In deze bijzondere tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met de rijke, 
paradoxale en continue ontwikkelende beeldvorming rondom deze mysterieuze Bijbelse 
vrouw. Van de tijd van het Nieuwe Testament tot vandaag de dag is Maria Magdalena een 
onuitputtelijke inspiratiebron voor de kunsten gebleken. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling marketing van Museum 
Catharijneconvent via pressoffice@catharijneconvent.nl of via 030- 2313835 
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