PROGRAMMA VAN GOGH 2015 IN NEDERLAND

(d.d. 23 september)

• Op 30 locaties
• Ruim 40 evenementen en initiatieven
DECEMBER 2014
19 december
Opening Van Gogh Kerk, Etten- Leur
Experience
Experience en filmproductie over de Ettense periode in de Hervormde Kerk waar de vader
van Vincent als dominee predikte.
http://www.vincentvangoghinetten.nl/nieuws/1411033063250
JANUARI 2015
Starry Night fietspad
Eindhoven e.o.
Kunstproject
Vanuit Nuenen worden er het hele jaar nachtelijke fietsexcuaries georganiseerd naar de
nieuwe, door Daan Roosegaarde in het asfalt gecreëerde Starry Night
Vanaf 1 januari
Smaak van Van Gogh
Gemeente Ede
Ede verrijkt het themajaar Van Gogh 2015, 125 jaar inspiratie met de Smaak van Van
Gogh. De stad gaat onder de nieuwe merknaam diverse projecten en producten
ontwikkelen waarmee Ede zich de komende jaren verder op de kaart zet als proeftuin voor
food en epicentrum van kunst en natuur. Partners van De Smaak van Van Gogh zijn op dit
moment het Kröller-Müller Museum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Januari t/m december
Van Goghs Schildervrienden toen en nu
Vincentre, Galerie Art Dumay en Nune Ville, Nuenen
Tentoonstellingen
Een serie tentoonstellingen door het jaar heen. Bij elkaar opgeteld geeft deze serie een
goede indruk van Van Goghs toenmalige Haagse en Brabantse schildersvrienden (met wie
hij daadwerkelijk het veld inging om te schilderen) plus de hedendaagse kunstenaars, die
zich concreet hebben laten inspireren door het Brabant van Van Gogh.
http://www.vangoghvillagenuenen.nl/het-vincentre.aspx

Januari t/m december
Gastatelier en Van GoghGalerie
Vincent van GoghHuis, Zundert
Artist in residence programma
Maandelijks woont en werkt een kunstenaar op Van Goghs geboortegrond. Expositie in de
Van GoghGalerie (kosterswoning uit Vincents tijd). Media januari t/m februari 2015: Wiesje
Peels & Steffen Maas, maart 2015: Salvo, juli 2015: Jolande van Lith
Tot 8 maart
De wereld van Van Gogh
Vincent van GoghHuis, Zundert
Buitenexpositie met foto's van Paul den Hollander, Anne Geene, Hanneke van Velzen, Aki
Tanaka en Katsumi Omori
Binnen expositie met vintage prints van o.a. Bill Brandt, Emmy Andriesse, Ed van der
Elsken en Paul Huf
http://www.vangoghhuis.com
24 januari t/m26 april
Design uit het land van de aardappeleters. Vormgevers ontmoeten Van Gogh
Het Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch
Tentoonstelling
De meest bijzondere objecten van aan Brabant gerelateerde ontwerpers worden gekoppeld
aan drie bekende werken van Vincent van Gogh.
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

FEBRUARI
1 februari t/m 7 juni
Gemeentemuseum Helmond
Boeren en wevers, Van Gogh geïnspireerd (werktitel)
Tentoonstelling
Het museum brengt ter gelegenheid van het Van Gogh-jaar bij haar vaste presentatie
“Mens en Werk” een extra verdieping gerelateerd aan de Nuenense periode van Van Gogh.
http://www.gemeentemuseumhelmond.nl
21 februari t/m 17 mei
David Hockney. Three trees near Thixendale
Het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch
Tentoonstelling
Eén van Van Goghs bewonderaars is de Engelse landschapsschilder David Hockney
(Bradford, 1937), in wiens prachtige, vaak monumentale schilderijen de verwantschap met
Van Gogh duidelijk zichtbaar is. Een prachtig voorbeeld hiervan vormt het uit vier werken
bestaande Three trees near Thixendale, waarin Hockney met veel kleur en een losse
verftoets het landschap van North Yorkshire vormgeeft, met drie bomen langs een weg in
vier verschillende seizoenen.
www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

MAART
1 maart t/m 30 november
Tuinenfestival 2015: Een tuin voor Vincent
Tuinen van Appeltern
In 2015 staat het festival in het teken van Vincent van Gogh. Tuinen en bloemen waren een
belangrijk thema in het werk van de beroemde Nederlandse schilder. Tuin- en
landschapsontwerpers worden opgeroepen om schilderachtige tuinen te bedenken.
http://www.appeltern.nl/nl/actueel/2014/september/01/tuinenfestival_2015:_een_tuin_
voor_vincent
20 maart t/m 17mei
Keukenhof, Lisse
De Keukenhof heeft in 2015 als thema Van Gogh, 125 jaar inspiratie.
http://www.keukenhof.nl/nl/
Vanaf 30 maart
De Wereld van Van Gogh
Vincent van GoghHuis, Zundert & Brabantse hoeders
Fototentoonstelling
Tentoonstelling van de 30 winnende foto's van de fotowedstrijd De Wereld van Van Gogh.
De expositie zal reizen langs diverse Van Gogh locaties in Nederland, België en Frankrijk en
Engeland.
http://www.vangoghhuis.com
30 maart t/m 30 augustus
Robert Zandvliet - Een brok natuur
Vincent van GoghHuis, Zundert
Tentoonstelling
Robert Zandvliet (1970) schilderde moderne interpretaties van Van Gogh’s laatste werken.
In deze tentoonstelling worden voorstudies getoond en zal hij een nieuw werk maken
geïnspireerd op Van Goghs werk Regen in Auvers.
http://www.vangoghhuis.com
Maart t/m december
PITCH Boulevard
Diverse locaties
Theater
BLVRD-PITCH is dé kans voor een kleinere theaterproductie om een plek op te eisen in de
programmering van Theaterfestival Boulevard. Voor de BLVRD PITCH 2015 worden makers
gevraagd plannen in te dienen, die zijn geïnspireerd op het werk en het leven van Vincent
van Gogh. De uitvoeringen vinden plaats op diverse festivals en Van Gogh locaties in
Nederland.
http://www.festivalboulevard.nl

APRL
1 april t/m 1oktober
The Vincent Affair
Nune Ville, Nuenen
Tentoonstelling & optredens
Het voormalige woonhuis van Margot Begemann wordt ingericht als een pop-up museum
waar de hersenkamers van Vincent van Gogh worden verbeeld. Tevens zullen gedurende de
zomer diverse artiesten optreden.
http://www.vangoghvillagenuenen.nl/het-vincentre.aspx
25 april t/m 27 september
Van Gogh & Co
Kröller-Müller Museum
Tentoonstelling
Stillevens, natuurmotieven, stadsgezichten en de menselijke figuur van Vincent van Gogh
worden vergeleken met werken van tijdgenoten met dezelfde genres. Er zijn meer dan
vijftig schilderijen en tekeningen van Van Gogh te zien en een veelvoud aan werken van
andere kunstenaars voor en na Van Goghs tijd.
www.kmm.nl
MEI
9 mei t/m 24 oktober
Het grafisch werk van Vincent van Gogh
Steendrukmuseum, Valkenswaard
Tentoonstelling
De tentoonstelling toont en ontsluit het grafisch werk van Vincent van Gogh. De zeldzame
negen litho’s die van hem bekend zijn, worden getoond en in relatie gebracht met zijn
inspiratiebronnen. Incl. workshops en educatieve programma’s (onder meer zelf een
steendruk maken).
www.steendrukmuseum.nl
17 en 18 mei
Buitenschilderdag, Nuenen
Festival
In dit weekend zijn bezoekers en kunstenaars (schilderen, toneel, graffiti, muziek)
allemaal in de buitenlucht. Bij locaties, die Vincent ooit zelf heeft geschilderd.
http://www.buitenschilderdagnuenen.nl
25 mei t/m 7 juni
Van Gogh Leeft
Etten-Leur
Festival
Kunstroute en evenement in de kern van Etten-Leur waarbij alle amateurgezelschappen in
Etten en omgeving de mogelijkheid krijgen zich te presenteren met interpretaties op
Vincent van Goghs periode in Etten. Tevens vindt er een 3D streetpainting evenement
plaats waarbij o.a. de tuin van Vincent de inspiratiebron is.
http://www.vincentvangoghinetten.nl/vangoghleeft

JUNI
Juni t/m september
Een zomer met Van Gogh
Kröller-Müller Museum
In Kröller-Müller Museum vinden in de zomer van 2015 tal van activiteiten plaats.
Van Gogh Filmfestival (in samenwerking met Cinemec); De smaak van Van Gogh;
proeverijen tijdens avondopenstellingen; Artist in Residence; solopresentatie op het
evenemententerrein in de Beeldentuin; Studio Van Gogh; kunstenaars op gebied van dans,
muziek en theater die in het museum nieuw werk maken, geïnspireerd op Van Gogh; Van
Gogh Concert(en) (i.s.m. Jeugd Orkest Ensemble of Gelders Orkest); Schilderen als Van
Gogh; actiongame/schilderspel, teken- en fotografie workshops; Fiets- en wandelroute
Vincent en Helene door en in samenwerking met Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
www.kmm.nl
JULI
3 t/m 7 juli
WISH Outdoor, Beek en Donk
Dance festival
WISH outdoor zal in een van de dance-area's zich laten inspireren door Van Gogh.
http://www.wishoutdoor.com
29 juli Sterfdag Vincent van Gogh
Er staat een groots live televisiespektakel gepland om de 125ste sterfdag van Van Gogh te
herdenken (ovb)
en
Bloemencorso Zundert is van plan op deze dag diverse dahlia tableaus te maken (ovb)
SEPTEMBER
6 en 7 september
Bloemencorso Zundert
Tientallen grote wagens worden opgebouwd en gecreëerd in het thema Van Gogh, 125 jaar
inspiratie
www.corsozundert.nl
6 en 7 september
Roodharigendag, Breda
De Roodharigendag 2015 staat in het teken van Van Gogh. In 2014 zijn Roodharigen
geportretteerd, geïnspireerd op een zelfportret van Van Gogh. De kunstfoto's worden in
2015 in Breda geëxposeerd. Tijdens de Roodharigendag 2015 zal een megaportret met
duizenden roodharigen van Vincent worden gemaakt.
http://www.roodharigen.nl/nl/

25 september t/m 17 januari
Munch : Van Gogh
Van Gogh Museum, Amsterdam
Tentoonstelling
Ondanks de vele opvallende parallellen in hun oeuvres en artistieke ambities, en het feit
dat ze vaak worden beschouwd als elkaars tegenhangers, zijn deze titanen niet eerder
samengebracht in een tentoonstelling.
www.vangoghmuseum.nl
OKTOBER
Najaar 2015
Première Vincent de Musical
Een muziektheatervoorstelling waarin op niet-traditionele manier de werken van Van Gogh
tot leven komen geproduceerd door Albert Verlinde
Locatie en datum worden later bekend gemaakt!
Landkunst in Van Goghs Landschap
Oude Buisse Heide, Zundert
Kunstproject
Landkunstproject op de Oude Buisse Heide. Kunstenaars en schrijvers laten zich inspireren
door Van Goghs landschap.
www.vangoghhuis.nl
Opening Vincent’s Asylum
Vincent van GoghHuis, Zundert
Tentoonstelling
Rondreizende tentoonstelling van kunstenaar Loek Grootjans
http://www.vangoghhuis.com
4 oktober
Jubileumconcert: Brabantse componisten
Concertzaal, Tilburg
Concert
Uitvoering van de compositie 'Palette de Van Gogh' van de Bredase componiste Desiree van
Warmerdam ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van het Zuid-Nederlands Kamerkoor
in de Concertzaal in Tilburg. Tevens uitvoering van werk van twee andere Brabantse
componisten: 'Horses, a Gift to Mankind' van Paul van Gulick en een nieuwe compositie van
Henk Stoop. Tevens een expositie in de lobby met werk van lokale kunstenaars.
NOVEMBER
7 t/m 14 november
GLOW Eindhoven
Internationaal lichtfestival
Enkele lichtkunstenaars krijgen de opdracht producties te ontwikkelen en deze te
tonen in een op Van Gogh geïnspireerde route door Eindhoven.
http://www.gloweindhoven.nl/

DECEMBER
11 december t/m 6 maart
Vincent van Gogh: Moeilijke tijden
Stadsarchief, Amsterdam
Tentoonstelling
Een tentoonstelling over Van Gogh in het Stadsarchief sluit aan op een serie succesvolle
exposities die de afgelopen jaren zijn georganiseerd, over Mondriaan, Witsen, Israëls en
Breitner. Het gaat om wat de betreffende kunstenaars in Amsterdam deden: waar ze
werkten, wat ze er maakten, met wie ze in contact waren. In het geval van Vincent van
Gogh heeft dat vooral betrekking op zijn ambities en vorming. Het wordt een
tentoonstelling met contemporaine documenten, prenten, tekeningen en foto’s die de
bezoeker een levendig beeld geven van het Amsterdam waarin Van Gogh zo geïnteresseerd
was. Er zal werk te zien zijn van onder meer Whistler en Witsen, naast een enkel schilderij
van Van Gogh zelf.
www.stadsarchief.nl

DIVERSEN
De Nieuwe Vincent
Vincent’s Tekenlokaal
Tilburg
Educatief talentenprogramma
Educatieprogramma en talentenjacht naar de Nieuwe Vincent. Afgelopen twee jaar is er in
Tilburg met diverse partners een succesvol programma volgens de meester-gezel-methode
gedraaid waarbij de jeugd de nieuwe Vincent in zichzelf kan ontdekken en ontwikkelen. Dit
programma wordt uitgerold over geheel Brabant en zo mogelijk ook in samenwerking met
overige Van Gogh-locaties in Europa. De eindresultaten zullen tentoongesteld worden in
nog nader te bepalen musea.
www.vincentstekenlokaal.nl/wie-wordt-de-nieuwe-vincent
Kunstmagazine Atelier
Schilderwedstrijd
Schilderwedstrijd rond het thema '125 jaar inspiratie'
https://www.ateliermagazine.nl
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