De familie Van Gogh woonde zeven jaar in Etten (1875-1882).
Hier kreeg Vincent zijn allereerste atelier.
Hier registreerde hij zich voor het eerst als kunstenaar.
Honderden schetsen en tekeningen maakte hij in Etten. Werkte dag en nacht.
Vincent was er van overtuigd dat hij moest zaaien, om later te kunnen oogsten.
Ruim honderd schetsen en tekeningen zijn bewaard gebleven.
Ze bevinden zich in vooraanstaande musea en particuliere collecties, verspreid over
heel de wereld.

Van Gogh Kerk Etten-Leur
Van Gogh Church Etten-Leur

Welcome

Markt 4, 4875 CE Etten-Leur
Tel: 076-5019788
Mail: info@vincentvangoghinetten.nl
Website: www.vangoghkerk.nl

Etten was een keerpunt in het leven van Vincent van Gogh.

Facebook: vincentvangoghinetten

Wij wensen je veel plezier bij je verblijf in Etten-Leur!

Instagram: vangoghettenleur

Twitter: vangoghkerk

Open:
Woensdag - Zaterdag
en derde Zondag van de maand: 13.30-17.00
Wednesday - Saturday and every third Sunday
of the month 1.30 pm-5 pm

Volwassenen / Adults:

€ 6,50

65+ / CJP:

€ 5,50

Kinderen / Children 13 - 17: € 4,00
gratis / free

Info / Tickets:

www.vangoghkerk.nl
The Van Gogh family lived in Etten for seven years (1875-1882).
Vincent got his very first studio here.
Here he registered as an artist for the first time.
He made hundreds of sketches and drawings in Etten. Worked day and night.
Vincent was convinced that he had to sow in order to harvest later.
More than a hundred sketches and drawings have been preserved.
They are housed in leading museums and private collections all over the world.
Etten was a turning point in the life of Vincent van Gogh.
We hope you enjoy your stay in Etten-Leur!

Etten-Leur

Van Gogh Church

Prijzen/Prices:

Kinderen / Children < 12:

to the
place
where
Vincent
started
his career

Op het moment dat de familie Van Gogh
zich in de pastorie in Etten vestigt (1875), is
Vincent 22 jaar. Hij woont weliswaar niet meer
bij zijn ouders, maar keert wel heel regelmatig
terug naar het ouderlijk huis.
Vaak omdat hij geld nodig heeft, maar toch ook
omdat Brabant en Etten hem na aan het hart
liggen. De 28-jarige Vincent keert voorjaar 1881
voor een langere periode terug naar het ouderlijk
huis in Etten. Dit keer heeft hij een plan.
Hij zou kunstenaar worden.
Deze ambitie is voelbaar in de Van Gogh Kerk,
waar we u in een aantal thema’s Vincent’s
Ettense verhaal laten beleven. Hoe hij worstelde
met tekenen en er met veel oefenen steeds beter
in werd. Hoe hij hield van het landschap. Hoe hij
verliefd werd op zijn nicht Kee Vos en het drama
dat zich toen ontrolde. Hoe hij ruzie kreeg met
pa. Hoe hij Etten weer verliet, maar het nooit
vergat.

“Etten betekende het kantelpunt in
het leven van Vincent van Gogh!
Een verhaal dat zich laat lezen als
een roman. Mooi, bijzonder, kleurrijk
en inspirerend”.

Vincent was 22 years old
when the Van Gogh family
settled in the vicarage in Etten
(1875).
Although he no longer lives with
his parents, he regularly returns to
the parental home.
Often because he needs money, but
also because Brabant and Etten are
close to his heart. In spring 1881 Vincent
- at the age of 28 - returns to his parental
home in Etten for a longer period.
This time he has a plan. He was to become an
artist.
This ambition can be felt in the Van Gogh Church,
where we let you experience Vincent’s story of
Etten in a number of themes.
How he struggled with drawing but got better at it
with lots of practice. How he liked the landscape.
How he fell in love with his cousin Kee Vos and the
drama that unfurled at the time. How he argued with Dad.
How he left Etten again, but never forgot it.

“Etten was a turning point in the life of Vincent van Gogh!
A story that can be read like a novel.
Beautiful, special, colorful and inspiring”

In 1888 schilderde Vincent in het Franse Arles ‘Herinnering aan de tuin in
Etten’ (collectie Hermitage Museum Sint Petersburg).
Het was zijn dierbare herinnering aan de mooie tijd met zijn familie in Etten.

In 1888 Vincent painted “Souvenir du jardin à Etten” in
France, in Arles (collection Hermitage Museum Saint
Petersburg). It was his precious memory of the wonderful
time with his family in Etten.

