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Het Gele Huis in Arles

Naast Het Roode Hert, op de kop van de Dreef.
Voor navigatie, kies nr. 34

Princenhage
heeft een hechte relatie met Vincent van Gogh.
dominee
Vincent van Gogh
(1789-1874)
kunsthandelaar
Vincent van Gogh
(1822-1888)

dominee
Theodorus van Gogh
(1822-1885)

schilder
Vincent van Gogh
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kunsthandelaar
Theo van Gogh
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Oom Vincent was kunsthandelaar. In de tijd dat Vincent
bij zijn peetoom werkte, is diens belangstelling voor kunst
ontstaan. Hij kwam regelmatig bij zijn oom en tante in
Huize Mertersem. Het huis staat er nog.
Grootvader Vincent was dominee, net als Vincents vader.
In zijn brieven schrijft Vincent dat hij ook dominee wil
worden.
Oom Cent en grootvader Vincent staan symbool voor de
twee fasen uit het leven van Vincent die voorafgaan aan
zijn kunstenaarschap: kunsthandelaar en predikant.
Ze liggen allebei met hun echtgenotes begraven op
begraafplaats Haagveld, Haagweg 334
Vincent heeft zijn droom nooit waar kunnen maken. Zijn droom
werd werkelijkheid in Princenhage. Het Gele Huis is een huis
waar kunstenaars elkaar inspireren. Iedereen kan er
binnenlopen. Naar kunst kijken. Naar kunst luisteren. Over
kunst praten. In de geest van Vincent.

Vincent van Gogh woonde in Arles. In het gele huis. Daar
wilde hij kunstenaars ontmoeten. Om samen te schilderen.
Samen kunst te maken. Elkaar te inspireren. Praten over
kunst. Denken over kunst. Schrijven over kunst. Dat was zijn
droom. De droom van Vincent

Zaterdagactiviteiten in Het Gele Huis
vrij entree (tenzij anders vermeld)

Princenhage Dorp in Breda

1e zaterdag van de maand 15.00 uur

Gele Huis Galerie
Vernissage van een nieuwe tentoonstelling
De tentoonstelling is daarna de hele maand te zien.
De disciplines zijn zeer gevarieerd.
2e zaterdag van de maand 11.00 - 12.30 uur

Van Gogh Wandeling
De gids vertelt over de rijke geschiedenis van het dorp en
de bijzondere architectuur die u onderweg ziet.
Tijdens de wandeling worden de citaten aangehaald die
Vincent over zijn familie en het dorp vertelt. Op het
Haagveld liggen oom Cent en zijn vrouw en de
grootouders van Vincent begraven.
€ 7,50 incl. consumptie. Aanmelden:
wandeling@hetgelehuisinprincenhage.com.
3e zaterdag van de maand 15.00 uur

Gele Huis Cultuurpodium
Programma met muziek, poëzie en andere theatervormen, samengesteld door zangeres Deborah Jacobs en
dichter Kees van Meel.
Wilt u zelf optreden? Neem dan contact op via
cultuurpodium@hetgelehuisinprincenhage.com
4e zaterdag van de maand 15.00 uur

Het Gele Uur
Kunstdocumentaire, ingeleid door een deskundige. In de
geest van Vincent wordt er gepraat en nagedacht over
kunst onder het genot van een drankje.
5e zaterdag van de maand 15.00 uur

Kinderen in Het Gele Huis
Kinderen maken kennis met kunst. Zo wordt de droom
van Vincent ook voor hen tot leven gebracht .

Kijk op de website voor de actuele informatie.

OPENINGSTIJDEN
Het Gele Huis is elke zaterdag open van 10 - 18 uur.
U vindt er informatie over:
- activiteiten die door Het Gele Huis worden georganiseerd
- informatie over Princenhage zoals evenementen, plannen
van de Dorpsraad, het wijkblad, de Plukroute, Duurzaam Dorp
enz.
WORKSHOPS EN LEZINGEN
Naast de zaterdagactiviteiten worden in Het Gele Huis ook
workshops gegeven en lezingen gehouden. Informatie via:
workshop@hetgelehuisinprincenhage.com
lezingen@hetgelehuisinprincenhage.com
INFORMATIE
Het zaterdagprogramma en alle overige activiteiten vindt u
op de website en op facebook:
www.hetgelehuisinprincenhage.com
www.facebook.com/gelehuisprincenhage
CONTACT
info@hetgelehuisinprincenhage.com
NIEUWSBRIEF
Via de website kunt u de maandelijkse nieuwsbrief
aanvragen.
VRIEND VAN HET GELE HUIS
Wilt u Het Gele Huis financieel steunen?
Voor € 25,- per jaar bent u al vriend van Het Gele Huis.
Met de vriendenpas krijgt u korting op lezingen en heeft u
gratis toegang tot onze jaarlijkse expositie in de expositieruimte van het Princenhaags Museum.
U krijgt 10 % korting op alle kunstmaterialen bij Multiboek
Princenhage.
JAARLIJKSE EXPOSITIE
Het Gele Huis organiseert jaarlijks in het voorjaar een
thematische tentoonstelling in de Expositieruimte van Het
Princenhaags Museum, Haagweg 334 Princenhage.

