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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
SEPTEMBER 2018
Gele Huis Galerie
Elke zaterdag open van 10-18 uur
Opening 1 september 15 uur
POËTISCHE REISHERINNERINGEN

Gele Huis Cultuurpodium
15 september 15.00 uur
KIJK OP DE WEBSITE WIE ER OPTREDEN
vrijwillige bijdrage
Wilt u ook optreden? Klik HIER om u aan te melden.

Het Gele Uur
22 september 15.00 uur
KUNSTDOCUMENTAIRE MET KUNSTBORREL

ingeleid door Lucienne Smit

LUCIENNE SMIT
Herinneringen van haar reizen, landkaarten en oude
handschriften, gevat in schilderijen en panelen.
vrij entree

Van Gogh Wandeling
8 september 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.

Leven en werk van Arie Smit
De schilder Arie Smit (oom van Lucienne Smit) leefde sinds
1938 in Indonesië, waar hij zich ontwikkelde tot kunstenaar
met een geheel eigen stijl, door hemzelf beschreven als
"Poëtisch Realisme".
In de documentaire komt hij zelf aan het woord.
Hij was toen 96 jaar.
vrijwillige bijdrage

Kinderen in Het Gele Huis
29 september 15.00 uur-17.00

Workshops
Klik HIER om te zien welke workshops er zijn

info@hetgelehuisinprincenhage.com
www.hetgelehuisinprincenhage.com

Er zal een kinderactiviteit zijn in Het Gele Huis. Helaas is de
organisatie nog niet helemaal rond. Houd dus onze website
in de gaten om te zien wat we gaan doen!
€ 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
29.9 of contant. Na betaling is de aanmelding definitief.

nieuwsbrief
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WORKSHOPS
HOME

DOE MEER MET KUNST
tekenen
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 5 september
10.00 - 12.30 uur
Kennis maken met tekenen
door Henny Adank
Theorie: uitleg van basisbeginselen en technieken,
tekenmaterialen en gereedschappen
Praktijk: natekenen van een zelf meegebracht (klein)
voorwerp (denk aan een appel, peer, ui, schoen, enz.)

tafeltje beschilderen
U kunt leren hoe u met acrylverf en penseel een standaard
(Lack) bijzettafeltje kunt omtoveren tot een uniek
kunstwerkje passend in uw interieur.
donderdag 11 oktober
10.00 - 15.30 uur
door Natasja Ahout
Na het in elkaar zetten van uw eigen tafeltje, krijgt u kort
informatie over het te gebruiken materiaal en wordt
uitgelegd wat de bedoeling is. Hierna gaat u lekker aan de
slag. Rond 12.30 uur lassen we een middagpauze in van
ongeveer een half uur, drie kwartier. In die tijd kunt u
lunchen in het Roode Hert en/of een luchtje scheppen.

woensdag 12 september
10.00 - 12.30 uur
Kleurenleer
door Henny Adank
Theorie: wat is kleur, hoe ontstaat kleur,
hoe wordt kleur gebruikt
Praktijk::toepassing in een kleurrijk stilleven
"De Botanische tuin"
woensdag 19 september
10.00 - 12.30 uur
Perspectief
door Henny Adank
Theorie: wat is perspectief, welke soorten perspectief zijn er,
Hoe kunnen die gebruikt worden.
Praktijk: tekenen van vierkanten en rechthoeken,
"De Blokkendozen".
woensdag 3 oktober
10.00 - 12.30 uur
Buiten Tekenen
door Henny Adank
Theorie: kiezen van standpunt.
Praktijk: lijntekening + uitwerken
met inkt en/of kleurpotlood.

Alle tekenworkshops € 17,50 incl. koffie/thee

€42,50, inclusief tafeltje, materiaal, gebruik van
gereedschap en koffie en/of thee (€52,50 incl. lunch)

sieraden maken
De opbrengst van de workshop komt ten goede aan de
Tibetaanse vluchtelingen. Zij maken de glaskralen van
Muranoglas in het glasatelier Exile Creations.
vrijdag 19 oktober
13.30 - 16.00 uur
door Marina en Mieke Muskens
Tijdens deze workshop kiest u zelf kralen uit, waarmee u
een uniek sieraad (ketting, armband, oorbellen) gaat
maken.

€27,50, inclusief 3 glaskralen, extra benodigd materiaal,
gebruik van gereedschap en koffie en/of thee.
Indien u een sieraad wilt maken met meer dan 3 glaskralen, is dat tegen meerprijs (per kraal €4,50) ook
mogelijk.

Het Gele Huis Haagsemarkt 35 Princenhage
Klik HIER om u aan te melden

nieuwsbrief

