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Overzicht ontwikkelde projecten in het Van Gogh jaar: o.a. 
voor Winters Breda, Open Monumentendag & Cultuurnacht 
Breda 2015/2016. Allen in opdracht van Stichting Cultuurbehoud Breda. 
 
1. Vincent van Gogh Experience 
Op wel heel bijzondere manier is "De aardappeleters", één van de meest bekende 
schilderijen van Vincent van Gogh, tot leven gebracht. Door toepassing van 3D-
camera technieken, zit je opeens aan tafel tussen de aardappeleters!  
 

 
 
Erfgoed wordt met de 'Vincent van Gogh Experience' op boeiende en interactieve 
manier onder de aandacht gebracht. Verleden en heden worden op een 
innovatieve wijze verbonden en koppelingen tussen erfgoed, vakmanschap en 
beeldcultuur komen op een bijzondere wijze tot leven.  
 

 
http://www.omroepbrabant.nl/?epg/10609642/Brabant+Nieuws.aspx 

http://www.omroepbrabant.nl/?epg/10609642/Brabant+Nieuws.aspx
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Studenten van Tessenderlandt hebben de aardappeleters nagespeeld in een 
Brabants wevershuisje. De afdeling bouw en interieur zorgde voor het nodige 
laswerk. Leerlingen van het Radiuscollege maakten een ‘making of’. Krachten 
werden gebundeld en zo ontstond een prachtig resultaat dat voor het eerst te zien 
was tijdens de Cultuurnacht Breda op vrijdag 23 januari 2015. De aardappeleters 
zijn echter nog niet compleet, daarom nodigen we jou graag uit om een vorkje 
mee te prikken… 
 

 
 
De experience is populair en o.a. te beleven geweest op: 
 

• Dutch Design Week Eindhoven in het Living Lab van de Provincie Noord 
Brabant 

• Dutch Design Week Eindhoven NatLab op Strijp-S 
• Red Hair Days Breda 
• Kick-off Brabantse Erfgoedprijs 
• ITB beurs Berlijn, Holland promotie 
• ART-Breda 
• Opendagen diverse scholen 
• Workshop International School Breda 
• Bedrijfspresentaties 
• Open Monumentendag 
• Cultuurnachten 
• Van Gogh Huis Zundert 
• Nieuwe Veste 
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2. Aardappel Quiz & #VanGoghSelfie actie 
Aan de Van Gogh experience zijn twee extra acties gekoppeld om de interactie op 
te zoeken met het publiek. In de quiz test je op ludieke wijze jouw kennis over de 
aardappel en bij de #VanGoghSelfie actie fotografeer je jezelf aan tafel tussen de 
andere aardappeleters in het schilderij.   
 

 
 
Quiz 
De boerin stelt de vragen en geeft uiteraard het verlossende antwoord. Speel hem 
zelf! Ga naar http://bit.ly/VanGoghQuiz om deze quiz te spelen. 
 
#VanGoghSelfie 
Post je ‘selfie’ op twitter met de speciale #VanGoghSelfie hashtag en je komt in je 
in de eregallerij op VincentVanGoghExperience.nl. 
https://twitter.com/hashtag/vangoghselfie  
 
3. Vincent van Gogh Experience Workshop 
De Vincent van Gogh experience is te boeken. De experience kan ingezet worden 
binnen een lespakket, als workshop of ter promotie van bedrijf of evenement. Op 
bijzondere manier gaan we aan de slag met het verleden en heden, op een 
leerzame en interactieve manier. Wij hechten veel waarde aan maatwerk en kijken 
samen naar de mogelijkheden. 
 

 

http://bit.ly/VanGoghQuiz
https://twitter.com/hashtag/vangoghselfie
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4. Denkend aan Brabant 
Om het publiek op diverse locaties op een pakkende manier te bereiken en te 
raken hebben we ervoor gekozen het verhaal van de verdwenen schilderijen van 
Van Gogh te vertellen via een speciale hologram techniek: Pepper's Ghost. In 
samenwerking met o.a. Tessenderlandt en het Radius College kwam deze 
opstelling tot stand. Video: https://www.youtube.com/watch?v=ATxQp_sUCNg  
 

 
 
5. Straatborden “Vrouwen rond Van Gogh” 

 

Er zijn zes grote straatborden ontworpen voor de wandeling “Vrouwen Rond Van 
Gogh”. Steek je hoofd in de opening van het bord en wordt één van Vincent zijn 
vrouwen. Ieder bord bevat een audiofragment uit de nieuw ontwikkelde 
wandeling. Deze fragmenten geven extra info over de vrouwen van Van Gogh en 
zijn een warmmaker/promo voor een wandeling. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ATxQp_sUCNg
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Door de QR-code te scannen roep je het audiofragment op. De audio is 
ingesproken door een Brabander en geplaatst op het populaire SoundCloud*. Op 
deze manier kan de audio eenvoudig op elke smartphone worden beluisterd. 
Fragmenten: https://soundcloud.com/cultuurbehoud-breda/sets/vrouwen-rond-
van-gogh 
 

 
 
* SoundCloud is een online audioplatform dat geluidsproducenten de mogelijkheid 
geeft hun origineel gecreëerde geluiden te uploaden, op te nemen, promoten en delen. 
https://soundcloud.com 
 
6. I Like to Move It Experience versie 1 
Bewaren, weggooien of ruilen. Het mysterie van de vergeten kisten met 
schilderijen en prenten van Vincent van Gogh. Stap terug in de tijd en neem deel 
aan dit uniek Bredaas verhaal in de "I Like To Move It Experience”. 
 

 
 
We maken in deze opstelling gebruik van "Forced Perspective". Het kleine schilderij 
van 20 cm en de verhuizer van 50 cm hoog staan dicht bij de camera en zijn dus 
groot in beeld. Jij als deelnemer staat weer ver van de camera en bent zodoende 
klein in beeld. Dit alles gecombineerd met een live beeld van een verhuiswagen-

https://soundcloud.com/cultuurbehoud-breda/sets/vrouwen-rond-van-gogh
https://soundcloud.com/cultuurbehoud-breda/sets/vrouwen-rond-van-gogh
https://soundcloud.com/
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maquette maakt het verhuisplaatje compleet. De digitale ansichtkaart als 
herinnering kunnen bezoekers via Facebook downloaden. Deze opstelling is te 
beleven geweest tijdens Open Monumentendag 2015. 

 
 

 
 

7. I Like to Move It Experience versie 2 
De complete scene vangen we nu in 1 camera beeld, we hebben namelijk de 
ruimte tijdens Winters Breda in de Grote kerk. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432503160275046.1073741837.1768
44832507548&type=1&l=4fe711ca65  
 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432503160275046.1073741837.176844832507548&type=1&l=4fe711ca65
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432503160275046.1073741837.176844832507548&type=1&l=4fe711ca65
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8.  Winters Breda Cultureel in Van Gogh Stijl 
Winters Breda, een maand vol activiteiten in de binnenstad en een samenwerking 
in de stad met gemeente Breda, ondernemers, cultuurinstellingen, erfgoed, VVV 
en scholen. Naast de kerstmarkten-, mannen en borrels is er tijd voor inspiratie, 
bezieling, reflectie en heroriëntatie. Laat je meeslepen in de maand december 
door Winters Breda in Van Gogh stijl met Winters Breda Cultureel. 
 
8.1 Logo ontwerp Winters Breda Cultureel 
Ontwerp van en beeldmerk voor alle uitingen binnen Winters Breda Cultureel, 
herkenbaar en Bredaas. 

 
8.2 Programma en magazine 

Concepten worden tastbaar. Activiteiten, workshops, 
presentaties & wandelingen zijn opgetuigd en gebundeld 
in een helder vormgeven magazine met programma en 
kaart. 
http://imaginationlab.nl/downloads/WintersBredaCultureel
-programma-en-plattegrond.pdf 
 
Uitgegeven: 

• Magazine ‘Kerst en Trends’ 
• Eigen oplage voor bij deelnemende locaties 

 

 

http://imaginationlab.nl/downloads/WintersBredaCultureel-programma-en-plattegrond.pdf
http://imaginationlab.nl/downloads/WintersBredaCultureel-programma-en-plattegrond.pdf
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8.3 Kerstkaart, poster & banners 
Er worden o.a. een kaart, poster en roll-up banners ontworpen ter promotie van 
de diverse activiteiten. 
 

     
 
8.4 Locatie Huis van Wijngaerde 

Pop-up Museum Vincent van Gogh 
Een stijlkamer, experiences, workshops, het maken 
van een van Gogh selfie en de expositie VINCENT 
VINCENT VINCENT maken van dit huis een wondere 
wereld rondom de familie Van Gogh.  Van 1822 tot 
1833 woont dominee opa Vincent Van Gogh met 
zijn vrouw en hun 12 kinderen in Huis van Wijn-

gaerde. De familiebanden zijn intens. “Veel, wel heel veel tantes” zucht zus Lies. 
 
Gevelbelettering pop-up museum, inrichting & belichting 
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Krantenartikel: 17 december BN-deStem 
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8.5 MOTI 
Boekkunst ‘Binding with Van Gogh’ 
Een expositie van ruim 20 handboekbinders van de 
opleiding Boekkunst aan de Academie Berchem in 
Antwerpen waar ambacht en kunst samengaan. 
Anna Carbentus, Vincents moeder, komt uit een 
kunstzinnige familie. Haar vader Willem, Vincents 
opa, mag zich ‘Koninklijk boekbinder’ noemen. De 

eerste grondwet is door hem ingebonden. Anna kan net als haar zoon Vincent 
goed schrijven : “Ik maak alvast een woordje klaar.” 
 

8.6 Bibliotheek 
Stap in het interactief schilderij ‘de Aardappeleters’ 
Prik een vorkje mee. Opeens sta je tussen de 
beroemde aardappeleters, naast de zwangere 
Gordina de Groot. In 1855 schildert Vincent zijn 
beroemde schilderij in Nuenen. Vele studies van 
werkhanden, boeren karakterhoofden en knoestige 
aardappels zijn hieraan voorafgegaan. 
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8.7 Breda’s Museum 
125 Variaties op Van Gogh 
De Top125 van de schilderwedstrijd met 125 
variaties op Van Gogh. De gemeenschappelijke 
deler: de natte techniek. Waar Kee Vos, Vincents 
nicht en ware liefde, ooit tegen hem riep “Neen, 
nooit nimmer”, is zij verrukt als zij in 1903 op een 
expositie van Vincents werken in Rotterdam veel uit 

zijn Brabantse periode herkent. 
 
8.8 Kersthuis Barones 

Kunst en Cultuur in Barones 
In het prachtig versierde Kersthuis is genoeg ruimte 
voor kunst en cultuur. Interactief theater en Alumni 
Sint Joost tekenen van Gogh. 
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8.9 Grote Kerk 
Vincent van Gogh Experiences 2015 
Breda sluit het Van Gogh jaar af met een 
tweedaags evenement in de Grote Kerk. Met oa. de 
HIP Ambacht experiences, Natuurbeleving van het 
Breda’s Museum, interactieve Van Gogh animaties, 
de Van Gogh app, theater en de expositie van de 
verloren schilderijen zoals ingevuld door 

Bredanaars. “Alleen de kerk vind ik heel mooi”, schrijft Jo Bonger in maart 1889, 
kort voor haar huwelijk aan haar aanstaande echtgenoot Theo van Gogh. 
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9. Oproep: schilder, exposeer en win. 
 

OPROEP november 2015 
Studies van aardappelen, grove boerenhanden, 
karakterkoppen en liefdevol verzamelde 
vogelnesten. Wat denk jij? Creëer het nu zelf! 
 
Wat te doen? 
1. Haal een gratis schildersdoekje in het 
Begijnhof, Catharinastraat 23. 
2. Teken of schilder wat Vincent volgens jou 
geschilderd heeft. 
3. Lever je kunstwerk weer in in het Begijnhof; 
voorzien van naam en e-mailadres. 
 
 

Speciale Expositie 
Wij gaan de werken voor jou exposeren tijdens ‘Winters Breda’! Tot 20 december 
in etalages in de stad en van 20 tot en met 28 december in Huize van Wijngaerde 
aan de Catharinastraat 7-9. Op 29 en 30 december verhuizen de schilderijen naar 
de Grote Kerk waar ze een rol zullen spelen in de ‘I Like to Move It Experience’ & 
‘Pop-up museum experience’! Tijdens de cultuurnacht op 22 januari 2016 
worden de werken opnieuw tentoongesteld in Huize van Wijngaerde, met als 
klapper: de prijsuitreiking voor het meest inspirerende ‘verloren’ doek. 
 
 

Ca. 500 schilderijtjes worden ingeleverd en 
spelen een rol in de ‘I Like to Move It 
Experience’ en de ‘Pop-up museum experience’!  
Door de Bredaenaars een actieve rol te geven 
krijgen we veel actieve bezoekers van het pop-
up Museum Opa van Gogh. 
 
Prijsuitreiking 
Een jury, bestaande uit o.a. beeldend 
kunstenaar en initiatiefnemer van VINCENT 
VINCENT VINCENT, Lidy Meier kiest de mooiste 
werken. Marlice Dreessen, directeur VVV Breda 
reikt 5 prijzen uit! 
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10. Pop-up museum experience 
Een interactieve installatie waarbij bezoekers verborgen schilderijen van Van Gogh 
moeten zien te vinden in een open ruimte. Eén van de verborgen schilderijen is 
het zelf meegebrachte schilderij. De verborgen schilderijen worden pas 
geprojecteerd als de locatie van het schilderij wordt doorsneden met een leeg 
doek/canvas. Deze installatie maakt het mogelijk om de grootste werken van Van 
Gogh te bekijken in Breda.  
 

 

 
 
Uitleg 
De plek van de schilderijen kan worden ontdekt door zich in de ruimte te begeven 
en te onderzoeken waar de projectie wordt getoond. Dit kan door er doorheen te 
lopen of door met je arm door de omgeving te bewegen. Om een schilderij in zijn 
volledigheid te ‘vangen’ kan de bezoeker een wit doek met de afmetingen van de 
verborgen schilderijen gebruiken. Uitleg video: https://youtu.be/TXC6MpSiTuk  
 

https://youtu.be/TXC6MpSiTuk
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Pop-up museum variant tijdens Cultuurnacht Breda 
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Speciaal voor Cultuurnacht ontwerpen we een variant van de interactieve pop-up 
expositie. Alles vindt plaats in een donkere kamer achterin pop-up museum opa 
Van Gogh. Er verschijnen spontaan verschillende met licht neergekwaste 
schilderijen in handen van figuranten in skeletpak. 
 

 
 
11. In the eye of Van Gogh 
Een interactieve opstelling waarbij de bezoeker van Cultuurnacht poseert voor een 
digitale Van Gogh schilder. Hoe langer je blijft stilzitten hoe gedetailleerder zijn 
werk. 
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12. Interactief theater 
Bezoekers op en rondom Winters Breda worden getrakteerd op een bijzondere act. Een acteur 
vertelt op geanimeerde wijze een Bredaas verhaal op basis van Van Gogh. Hij of zij 
ondersteunt zijn verhaal met objecten(rekwisieten) die hij op de muur plakt. Deze objecten 
komen tijdens het verhaal via geprojecteerde animaties magisch tot leven. 
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13. Website met het programma 
We hebben veel aandacht besteed aan het ontwerp en de invulling van een online event 
programma. Op de website van Stichting Cultuurbehoud kun je jouw persoonlijke programma 
vormgeven en filteren op dag, locatie of type activiteit. 
http://www.cultuurbehoudbreda.nl/winters-breda-2015/programma-winters-breda/  
 

 

http://www.cultuurbehoudbreda.nl/winters-breda-2015/programma-winters-breda/

