2023
Het jaar van
Vincent van Gogh
In Noord-Brabant, een uniek stukje Europa in het zuiden van Nederland, treed je letterlijk in de
voetsporen van de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. Niet voor niets wordt NoordBrabant ook wel Vincent’s Homeland genoemd. Sindskort kun je ook in provincie Drenthe een
unieke tentoonstelling over Van Gogh bezoeken. Vincent is dus landelijk te bewonderen.
Daarom presenteren we graag ‘Landelijk Van Gogh’ en het jaar van Vincent Van Gogh 2023.

Programma Landelijk Van Gogh en het jaar van Vincent Van Gogh - 2023
2023 is een belangrijk jaar voor Van Gogh liefhebbers én liefhebbers van natuur. Diverse musea en
Van Gogh erfgoedlocaties openen hun deuren na grondige verbouwingen: Museum Vincentre in
Nuenen, het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam (Drenthe) en het Vincent Van Goghhuis in Zundert.
Ook worden verschillende Van Gogh belevingsroutes gelanceerd waarmee je je onderdompelt in de
natuur die Van Gogh zo inspireerde. Op 30 maart, de 170e verjaardag van Van Gogh, wordt een
seminar georganiseerd in Noord-Brabant. Onder de vlag Van Gogh Europe wordt vanaf 2023 gewerkt
aan programmering voor 2028: het jaar waarin de 175ste geboortedag van Vincent van Gogh wordt
gevierd.
Van Gogh Brabant
Vincent van Gogh werd in 1853 geboren in Zundert. In Etten-Leur en Tilburg startte hij zijn carrière en
in Nuenen creëerde hij zijn eerste meesterwerk ‘de Aardappeleters’. In Noord-Brabant treed je letterlijk
in de voetsporen van de Meesterschilder met maar liefst 40 Van Gogh Monumenten, 4
erfgoedlocaties, een Van Gogh fietsroute van maar liefst 435 km dwars door Noord-Brabant
bestaande uit 10 unieke lussen en 4 Van Gogh Wandelroutes. Daarnaast vertelt de Van Gogh
presentatie met originele werken in Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch zijn levensreis.

NIEUW in 2023 – Opening Museum Vincentre en Vincents Lichtlab in Nuenen
Vincent beleefde in Nuenen een buitengewoon productieve
periode. De gewone Brabantse mens en het boerenlandschap
inspireerden hem en hij werkte hier bezield aan studies die zouden
resulteren in zijn eerste meesterwerk: de Aardappeleters.
Opening Museum Vincentre
In mei 2023 opent het nieuwe Museum Vincentre en belicht het de
professionele en persoonlijke ontwikkeling van Van Gogh. De
vernieuwde tentoonstelling brengt zijn Nuenense periode nog
beter tot leven. In samenwerking met Tinker imagineers is het idee
ontstaan dat de bezoeker een wandeling maakt door Nuenen. Je
kijkt vanuit Vincents perspectief en via kijkinstrumenten uit zijn tijd
naar plekken en landschappen die hem inspireerden. Het voelt net
alsof je in Vincents voetsporen treedt.
Vincents Lichtlab
Ook lanceren Van Gogh Brabant en ASML in 2023 een nieuwe
semi-permanente tentoonstelling in het compleet vernieuwde én
uitgebreide Museum Vincentre. Technologie, kunst en creativiteit
komen op een bijzondere wijze samen en krijgen een permanente
plek: Vincents Lichtlab! Het grote idee achter Vincents Lichtlab is
de zoektocht van Vincent naar perspectief en licht in zijn Brabantse
periode.

Van Gogh Nationaal Park
Van Gogh Nationaal Park is een brede beweging van overheden, organisaties, instellingen,
bedrijfsleven en toerisme in Brabant. Samen met inwoners en burgerinitiatieven zetten zij zich in voor
de versterking van de natuur en het landschap. Met groen tot in het hart van steden en dorpen; en met
vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Zo bouwen ze aan het landschap van de
toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh, die er opgroeide.
Een prachtig gebied vol beken en riviertjes, dekzandruggen, vennen en gastvrije dorpen en steden.
Dit nationale park begint bij de voordeur en alles ligt op fietsafstand.
In 2022 zijn maar liefst vier nieuwe Van Gogh NP wandelroutes gelanceerd. In 2023 volgt de laatste in
de reeks: de Van Gogh NP wandeling in Helvoirt. Met de Van Gogh NP Wandelroutes – nu al meer
dan 50 km aan wandelroutes grotendeels over onverharde paden – beleef je de natuur zoals Van
Gogh die beleefde.
Atlas Van Gogh in Noord-Brabant
In totaal zijn 40 locaties in Noord-Brabant benoemt als Van Gogh Monument. Alle locaties vertellen
het verhaal en het leven van Vincent. Deze worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd in de Atlas
Van Gogh in Brabant. Deze verschijnt in 2023 in samenwerking met Het Noordbrabants Museum en
uitgeverij WBOOKS en bevat boeiende inzichten en achtergronden over Vincents leven in NoordBrabant.
VAN GOGH IN DRENTHE
Een vergezicht dat inspireert. Knoestige handen die het veen delven onder een wolkenspel aan
grijstinten. In een oorspronkelijk landschap kom je los van de dagen, los van je eigen gedachten: dat
is wat Drenthe deed met Vincent van Gogh. Drie maanden lang verbleef Vincent in Drenthe. Van zijn
Drentse periode zijn vijf schilderijen, ongeveer twintig tekeningen en een serie prachtige brieven aan
zijn broer Theo bewaard gebleven. en in het voorjaar wordt een Van Gogh-fietsroute geopend in
Drenthe.
Tentoonstelling Drents Museum
Vanaf het voorjaar van 2023 zet Drenthe deze onbelichte periode van Van Gogh in het licht en ontdek
je de van Gogh tentoonstelling in het Drents Museum; Op reis met Vincent van Gogh in Drenthe.
Van Gogh fiets- en wandelroutes
In het voorjaar komen drie Van Gogh Drenthe fietsroutes beschikbaar van elk rond de 50 km. Tijdens
de routes ontdek je het Drentse landschap waar Vincent zo van onder de indruk was. Later in het jaar
worden ook Van Gogh wandelrondjes aan het assortiment toegevoegd.
Vernieuwd Het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw Amsterdam
Het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw Amsterdam in Drentje ondergaat begin 2023 een verbouwing
om rond de zomer als authentieke woon- en werkplek van Van Gogh weer voor publiek toegankelijk te
zijn.
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