[Typ hier]

iedere zaterdag open van 10-18 uur
Haagsemarkt 35 Breda/Princenhage

Dorpsraad - Duurzaam Dorp - Princenstroom
BRES - Plukroute - Cultuur in Princenhage

ontmoetingsplaats voor kunst en informatie
JUNI 2018
Gele Huis Galerie
Elke zaterdag open van 10-18 uur

Gele Huis Cultuurpodium
16 juni 15.00 uur
KIJK OP DE WEBSITE WIE ER OPTREDEN
vrij entree
Wilt u ook optreden? Klik HIER om u aan te melden.

Het Gele Uur
23 juni 15.00 uur
KUNSTDOCUMENTAIRE MET KUNSTBORREL

ingeleid door Lanne Verheijen

LUCIE NIEUWENHUIJZEN
De schilderijen van Lucie bewegen zich op het snijvlak van
figuratie en abstractie. De voorstelling, die 'leesbaar'
moet zijn, ligt meestal niet van tevoren vast maar
ontstaat vanuit de handeling. Lucie werkt zowel in acryl
als in olieverf
vrij entree

Van Gogh Wandeling
9 juni 11.00-12.30
INLOOP VANAF 10.30 UUR
Bent u benieuwd naar wat Vincent van Gogh met Princenhage
had? Wilt u meer weten over de geschiedenis van Princenhage
en zijn vele bijzondere panden? Neem dan deel aan de Van
Gogh Wandeling o.l.v. een gids via Haagsemarkt/Haagweg naar
Huize Mertersem waar de oom en tante van Vincent woonden
en waar nog steeds een boom uit hun tuin staat die - naar men
zegt - door Vincent en zijn broer Theo is geplant.
Daarna gaat de wandeling langs de fraaie Haagweg naar
begraafplaats Haagveld. Daar liggen grootvader Vincent en oom
Vincent begraven.
Onderweg vertelt de gids over de relatie tussen Princenhage en
de Van Goghs, alsook over de geschiedenis van Princenhage en
de huizen waar u langs komt.
€ 7,50 (incl. consumptie) / € 17,50 (incl. lunch)
Klik HIER om u aan te melden met of zonder lunch.

Workshops
Klik HIER om te zien welke workshops er zijn

Chantons, chantons!
Klik HIER voor meer informatie
info@hetgelehuisinprincenhage.com
www.hetgelehuisinprincenhage.com

Korenveld met kraaien van Vincent van Gogh
In deze documentaire zien we Vincents zoektocht,
zijn worstelingen, zijn schilderwerk en een van zijn
laatste doeken “korenveld met kraaien”. Over dit
onstuimige schilderij met onheilspellende stemming
zegt Vincent: “Het penseel viel bijna uit mijn handen
(...) het was niet moeilijk om droefgeestigheid en
extreme eenzaamheid uit te drukken".
vrij entree

Kinderen in Het Gele Huis
30 juni 15.00 uur-17.00

Vind jij het ook spannend om op pad te gaan en van alles te
ontdekken? Ben je in de leeftijd van 8 tot 12 jaar? Ga dan
mee met onze speurtocht. Na de speurtocht kan je alle
indrukken verwerken tijdens een creatieve activiteit in
Het Gele Huis.
€ 7,00 (incl. materialen en ranja)
Aanmelden in Het Gele Huis of op de website
Te betalen vooraf op rekeningnr. NL44 RABO 0319 005879
t.n.v. Stichting Cultuur in Princenhage o.v.v. kinderworkshop
30.6 of contant. Na betaling is de aanmelding definitief.

nieuwsbrief
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WORKSHOPS
HOME

DOE MEER MET KUNST
tekenen
Heb je altijd al willen leren tekenen? Daar kun je nu mee van
start in Het Gele Huis. Tekenen is op de eerste plaats op de
juiste manier leren kijken. Verder is het nodig om enkele
basisbeginselen en technieken te leren. En ten slotte veel te
oefenen.

woensdag 13 juni
10.00 - 12.30 uur
Buiten tekenen
door Henny Adank
Kiezen van standpunt, lijntekening + uitwerken met inkt
en/of kleurpotlood.

€ 17,50 incl. koffie/thee
Het Gele Huis Haagsemarkt 35 Princenhage
Klik HIER om u aan te melden

CHANTONS CHANTONS!
HOME

Zondag 10 juni van 15.00 tot 17.30 uur.
Een ontspannen middag in Franse sferen, waarbij Franse
chansons worden gezongen. Luieren en luisteren in een
mooie tuin. Een aantal zangers en zangeressen nemen onder
muzikale begeleiding het voortouw. Als je vanzelf met de
bekende chansons gaat meezingen, schroom dan niet.
Dat is namelijk precies de bedoeling!
Neem zelf een (klap)stoeltje/dekentje mee. Een drankje
(wijn of bier) is ter plaatse te koop. Liever een ander
drankje? Zelf meenemen! Een leuke outfit verhoogt de sfeer.
Aanmelden vóór 3 juni per e-mail: reussite@planet.nl. Na
aanmelding krijg je de teksten, suggesties voor een outfit
en de locatie van de tuin in Princenhage. Tuin open vanaf
14.30 uur. Entree €4 p.p. Vrijwillige bijdrage is ook welkom.
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