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De eerste echte familietentoonstelling van de Hermitage 
Drakenspeurtocht met hoorspel, wist-je-datjes voor de kleintjes, hashtag-tour met Tim 
Hofman én de Grand Art Game 
 
Het avontuurlijke verhaal in de tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders is er voor 
het hele gezin. Van een adembenemende middeleeuwse kunstcollectie,  via spectaculaire 
objecten uit de Arsenaal-collectie, tot verschillende tours en routes voor kinderen en 
jongvolwassenen. Zo is er de spannende drakenspeurtocht met hoorspel, voor kinderen vanaf 
6 jaar. Speciaal voor de kleintjes (3-6 jaar) zijn er talloze wist-je-datjes opgenomen in de 
tentoonstelling. Deze worden gecombineerd met de bekende Open blik route van de 
Hermitage voor Kinderen. Geschikt voor iedereen die samen met zijn of haar 
(klein)kinderen spelenderwijs de tentoonstelling wil ontdekken. Ook is er een hashtag-tour 
waarin tv-persoonlijkheid Tim Hofman enkele spraakmakende topstukken verbindt met 
populaire thema’s van nu. Geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar. Daarnaast is er een speciale 
ridder-editie van de Grand Art Game online te spelen. Hierin worden de jonge spelers (15-
24 jaar) uitgedaagd om de meest indrukwekkende kunstcollectie te verzamelen. Maar 
bovenal is de tentoonstelling een beleving voor het hele gezin vol epische ridderavonturen, 
romantische jonkvrouwen en zeldzame kunstschatten die straks voor het eerst in Nederland 
te zien zijn.  
 
De tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders is het verhaal van tsaren en ridders, 
aan de hand van ruim 250 objecten uit de Europese middeleeuwse kunstcollectie en het 
Arsenaal van de Hermitage Sint-Petersburg. De tentoonstelling is te zien vanaf donderdag 
19 november 2020 tot in de zomer 2021.  
 

 
 

 

Beeldbijschriften staan onderaan het bericht 

 
Een beleving voor het hele gezin 
De uitbundig gedecoreerde harnassen – waaronder persoonlijke exemplaren van keizer  
Karel V en tsaar Nicolaas I – en eeuwenoude wapens worden spectaculair geëxposeerd in 
een heuse ridderwereld. Met als hoogtepunt het toernooi waarin ridders te paard elkaar 
ontmoeten in het heetst van de strijd. Deze theatrale setting wordt verder tot leven gebracht 
door levensgrote projecties, kleurrijke vaandels en geluid van galopperende paarden. Het 
avontuur gaat verder in intiemere sferen met een prachtige verzameling middeleeuwse 
kunstschatten en een uniek exemplaar van de middeleeuwse bestseller Roman de la Rose. 
Een hartstochtelijk liefdesverhaal en een van de meest spraakmakende literaire werken uit de 
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middeleeuwen. De tentoonstelling is een unieke reis door de tijd voor jong en oud die, onder 
begeleiding van historicus Herman Pleij in de audiotour, kleur geeft aan de zogeheten dark 
ages. Die, zo blijkt, helemaal niet zo donker waren. 
 
Noot voor de redactie: 
Beeldbijschriften deel 1 v.l.n.r.: Horace Vernet, De carrousel van Tsarskoje Selo, 1843; Kroon 
West-Europa, 15de eeuw; Illuminatie uit een manuscript van Roman de la Rose (Guillaume 
de Lorris, Jean de Meung, 13de eeuw). Frankrijk, kopiist onbekend, eind 15de eeuw, 
omslag 16de eeuw. Perkament, zwart marokijnleer, geornamenteerd met goudpers.  
 
Alle beelden © State Hermitage Museum, St Petersburg, tenzij anders vermeld. Een selectie 
beelden is te downloaden via hermitage.nl  
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