Projectplan 2018
Status
Het gele huis in Princenhage valt onder de stichting Cultuur in Princenhage. Het is gevestigd op de Haagsemarkt 35 in
het centrum van Princenhage op de kop van de Dreef. Het is elke zaterdag open van 10-18 uur.
Naast een cultureel centrum is Het Gele Huis ook informatiecentrum voor Princenhage. In samenwerking met de
Dorpsraad ligt diverse informatie over Princenhage elke zaterdag ter inzage in Het Gele Huis: Dorpsraad - Duurzaam
Dorp - Princenstroom - BRES - Cultuur in Princenhage.

Doelstellingen
(conform het beleidsplan van de stichting Cultuur in Princenhage)
1.
het verhogen, ondersteunen en continueren van het cultuurklimaat en de cultuureducatie in Princenhage
door middel van een breed aanbod van disciplines, waaronder muziek, beeldende kunst, literatuur, dans,
theater en (kunst)nijverheid;
2.
het organiseren van educatieve en vormende activiteiten en de ontwikkeling van basiscompetenties;
3.
het strijden tegen analfabetisme en het aanmoedigen van het lezen;
4.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
5.
De stichting stelt zich uitdrukkelijk ten doel om de bewoners van Princenhage niet-alleen te laten genieten
van bovengenoemde disciplines, maar ook actief eraan te laten deelnemen.
6.
De stichting richt zich op alle bewoners van Princenhage, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen,
nieuwkomers en mensen met een beperking.
7.
Een aantal van de gemeenschapsdiensten zijn in de eerste plaats gericht op de minst bedeelden.

Activiteiten
Elke zaterdag vindt een specifieke activiteit plaats. Het totale programma staat elke maand op de website, in de
nieuwsbrief en op facebook. In het wijkblad, Stadsblad, Bredase Bode, Uitloper en diverse digitale media wordt er
wekelijks aandacht aan besteed.
Gele Huis Galerie
Elke eerste zaterdag van de maand laat een kunstenaar zijn werk zien en vertelt erover. De vernissage is om 15.00 uur.
De tentoonstelling is de hele maand te zien. Een commissie zoekt en benadert kunstenaars om te exposeren. Daarbij
worden lokale kunstenaars van diverse disciplines benaderd zoals beeldend kunstenaars en fotografen maar ook
kunstverzamelaars.
Van Gogh Wandeling
Elke tweede zaterdag is er van 11.00-12.30 uur een wandeling onder leiding van een gids. Te beginnen met koffie of
thee in Het Gele Huis. Daarna gaat de wandeling langs Huize Mertersem waar oom Cent woonde naar de
begraafplaats Haagveld. Daar liggen oom Cent, tante Cornelia en Vincents grootouders begraven.
De gids vertelt. Over de relatie van Vincent met Princenhage. Over de rijke historie van dit dorp. En over de bijzondere
architectuur die u onderweg ziet.
Van de Van Wandeling wordt een brochure gemaakt, zodat bezoekers ook zelfstandig de route kunnen wandelen.
De horeca wordt gevraagd dit te sponsoren.

Gele Huis Cultuurpodium
Elke derde zaterdag is er van 15.00-17.00 uur een podium voor iedereen die muziek wil maken of poëzie wil laten
horen. Andere cultuuruitingen zijn ook mogelijk. De organisatie is in handen van zangeres Deborah Jacobs en dichter
Kees van Meel. Iedereen kan zich bij hen aanmelden om op te treden.
Het Gele Uur
Elke vierde zaterdag nodigen we iedereen uit die van kunst houdt. Om te kijken naar kunst. Te praten over kunst. Na
te denken over kunst. In de geest van Vincent. Ter inspiratie wordt om 15 uur een kunstdocumentaire getoond. Deze
wordt vooraf kort ingeleid en na afloop gezamenlijk bediscussieerd.
Ter voorbereiding is een redactie gevormd waarin ook kunsthistorica Ella van Opstal zitting heeft. Zij doet onderzoek
naar kunstdocumentaires, geeft inleidingen en leidt de discussies na afloop.
Het gele huis voor kinderen
Soms is er een vijfde zaterdag. Dan worden er kunstactiviteiten voor kinderen georganiseerd om ook voor hen de
droom van Vincent tot leven te brengen.

Programma dec 2017 - juni 2018
Gele Huis Galerie
december 2017
januari / februari
maart
april / mei
juni
juli / augustus

Natasja Ahout
Henny Adank
Heleen Mos
Pien Storm van Leeuwen
Jan Willem Storm van Leeuwen
nog niet bekend
gesloten

kleurpotloodtekeningen
schilderijen
gedichten uit de bundel De boom van Vincent
foto's uit de dichtbundel De boom van Vincent

Workshops in combinatie met de expositie
vr 19/1
kleurpotloodtekenen o.l.v. Henne Adank
wo 31/1
kleurpotloodtekenen o.l.v. Henne Adank
vr 23/2
kleurpotloodtekenen o.l.v. Henne Adank
vr 2/3
kleurpotloodtekenen o.l.v. Henne Adank
vr 20/4
vr 4/5
vr 18/5

gedichten schrijven o.l.v. Ben Verschuren
gedichten schrijven o.l.v. Pien Storm van Leeuwen
gedichten schrijven o.l.v. Kees van Meel

Van Gogh Wandeling
maart t/m juni elke 2e zaterdag van 11-12.30 uur o.l.v. ervaren stadsgidsen
Gele Huis Cultuurpodium
december 2017
dichters Olaf Douwes Dekker, Rick van der Made, Tomas de Faoite en Ruud Adriaansen
muziek Famuze (ensemble Lucy Hillen)
januari
dichters Luk Paard (rockdichter), Hans Marijnissen en Kees van Meel
muziek Deborah Jacobs, Carolien
februari
dichters Tom Acton, Rosella Bargiacchi en Jolande van Lith
muziek Josh Lovis ft. Mara, Rosetti en Deborah Jacobs
Het Gele Uur
datum

documentaire

disc

duur

opmerkingen

30-12-17

Dauw

BK

45

Over kunst, het ontstaan van kunst en de kunstenaar Marc Mulders deel 1

24-2-18

Anton Corbijn

FO

51

Masters of Photography

24-3-18

De Matthäuspassie van

MU

75

Docu van Cherry Duyns

Reinbert de Leeuw

ism Opera Barok op 30 maart bij B&O (registratie van de concertuitvoering)

28-4-18

Mondriaan

BK

26-5-18

De Stijl

BK

23-6-18

Vasalis

PO

55

22-9-18

Caravaggio

BK

50

The Power of Art 1

27-10-18

Goebaidoelina

MU

57

Toonmeesters dvd 1

24-11-18

Un jour Pina a demandé

DA

55

Docu van Chantal Akerman over de danseres Pina Bausch

22-12-18

Wislava Symborska

PO

55

Het uur van de wolf

26-1-19

Erwin Olaf

FO

55

Masters of Photography

IKON Profiel
juli en augustus gesloten

Samenwerking met culturele instanties
- Opera Barok: voorafgaand aan de vertoning van de Matthäus Passion o.l.v. Reinbert de Leeuw bij Bang&Olufsen
wordt in Het Gele Huis de bijbehorende documentaire De Matthäuspassie van Reinbert de Leeuw vertoond.
- Café Livre: bij het bespreken van boeken worden evt. bijbehorende documentaires vertoond in Het Gele Huis.

EXPOSITIE De boom van Mondriaan in de tuin van oom Cent
14 april - 27 mei 2018 (vr/za/zo)
Expositieruimte van het Princenhaags Museum Haagweg 334 Breda
entree € 2,-

Opening
zaterdag 14 april 2018
13.30 uur
lezing door Jacqueline van Paaschen 'Bloeiende appelboom' een hoogtepunt in Mondriaans werk
Johanneskerk Dreef 5 Princenhage
16.00 uur
Officiële opening in de expositieruimte van het Princenhaags Museum door Paul Depla, burgemeester van Breda (o.v)
Educatieve activiteiten
- brievenwedstrijd voor scholieren
- bezoek basisschoolkinderen

Programma september - december 2018
Basisactiviteiten
Elke zaterdag is Het Gele Huis open van 10-18 uur
Op elke 1e, 2e, 3e, 4e en 5e zaterdag vinden activiteiten plaats zoals boven genoemd.
Workshops op de vrijdagochtend
De workshops worden in principe gekoppeld aan de expositie van de maand.
Kunstlezingen op de vrijdagavond
In het najaar starten we met kunstlezingen op de vrijdagavond. Dat gebeurt voorlopig één keer per maand, mogelijk
gekoppeld aan expositie. Daarvoor nodigen we kunsthistorici, musicologen, architecten e.d. uit om lezingen te geven
over diverse kunstdisciplines. Deze worden voorbereid door dezelfde commissie als bij Het Gele Uur.
Zorg en kunst
Er wordt contact gezocht met diverse zorginstellingen (bv. Honingraad, Amarant) en wijkcentra (bv. Princenhof) om na
te gaan op welke manier Het Gele Huis via kunst kan bijdragen aan een betere leefbaarheid.
Samenwerking met culturele instanties
Met Café Livre wordt overlegd om bij het bespreken van boeken evt. bijbehorende documentaires te vertonen in Het
Gele Huis.

