
- - persbericht – 
 
Start artist-in-residence project 
Van GoghGalerie open  
 
Op donderdag 5 mei 2011 opent een nieuwe kunstgalerie in de 
gerestaureerde kosterswoning aan het Vincent van Goghplein te Zundert. 
Deze galerie is een dependance van de Rucphense Galerie Dom’Arte en 
geopend voor publiek van donderdag tot en met zondag van 12 tot 17 uur.  
 
Het initiatief voor deze galerie markeert een structurele samenwerking 
tussen Dom’Arte en het Vincent van GoghHuis op het vlak van aanvullende 
programmering en wederzijdse promotie. Hierdoor willen zij het 
kunstaanbod in de regio versterken. 
 
Galerie Dom’Arte vertegenwoordigt onder meer kunstenaars als Armando, 
Jan Sierhuis, Leon Adriaans, Ger Lataster, Frank van Hemert, Peter 
Kantelberg, Marc Mulders, Reinoud van Vught en Han Klinkhamer. Van een 
aantal van hen is ook werk te zien in het Vincent van GoghHuis. 
 
Door bezoekers, ook van buiten de regio, door te verwijzen naar elkaars 
tentoonstellingen verwachten beide instellingen van de samenwerking te 
profiteren. 
 
Artist-in-residence 
 
Gelijktijdig met de opening van de Van GoghGalerie start in het moderne 
atelier naast de kosterswoning het artist-in-residence project van het 
Vincent van GoghHuis. Voor het komende jaar is een selectie gemaakt van 
jong getalenteerde en gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en 
buitenland. Zij werken steeds een maand in de omgeving waar Van Gogh is 
opgegroeid en laten zich daardoor inspireren. Deze werkperioden worden 
afgesloten met open atelier presentaties.  
 
De eerste kunstenaar die vanaf begin mei in het gastatelier werkt, is Wenda 
Kieskamp. Daarna komen achtereenvolgens Margriet Smulders, Brydee Rood, 
Jean Yves Auregan, Nynke Deinema, Han Klinkhamer, Koen Broucke en Gert 
Jan van den Bemd. De verrichtingen van de kunstenaars zijn te volgen via de 
weblog: vangoghartistinresidence.tumblr.com. Vanaf oktober 2011 worden 
hun werken geëxposeerd in het Vincent van GoghHuis. 
 
De 'Van Gogh Artist-in-residence' wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het 
Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC). 
 
 
Voor persinformatie: Ron Dirven, directeur-conservator Vincent van GoghHuis Zundert, 
t. 0031765978590/0031623301249,   e. vincent@vangoghhuis.com, www.vangoghhuis.com 
 
 
 



Vincent van GoghHuis 
Markt 27 
4881 CN Zundert 
+31 (0)76 597 85 90 
vincent@vangoghhuis.com 
www.vangoghhuis.com 
 
Het Vincent van GoghHuis is een levend kunstcentrum op de geboortegrond van één van de 
beroemdste kunstenaars uit de geschiedenis. Geen klassiek museum, maar een actieve 
belevingswereld, voor zowel kunstliefhebber als toerist. Met een prikkelende presentatie over het leven 
en werk van Vincent van Gogh en interactieve educatie.  
De vaste presentatie 'Vincent van Gogh - De wortels van een meester' staat op zichzelf, maar vormt 
ook een opmaat voor de wisseltentoonstellingen. Het programma van die tentoonstellingen richt zich 
op kunstenaars van de 20e en 21e eeuw die zich lieten of laten inspireren door Vincent van Gogh. 
 
Openingstijden: 
Woensdag tm vrijdag van 10 tot 17 uur 
Zaterdag + zondag van 12 tot 17 uur 
(gesloten op nieuwjaarsdag, 1e paasdag, koninginnedag, corsozondag en 1e kerstdag) 
 
Karel Appel & Van Gogh 
20 februari t/m 5 september 2011 
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Galerie Dom’Arte 
Gerrie Broos 
Langendijksestraat 3 
4715 PH Rucphen 
+31 (0)165 563 415 
info@galeriedomarte.nl 
www.galeriedomarte.nl 
 
Openingstijden: 
Donderdag en vrijdag van 11 tot 17 uur 
Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 
En op afspraak 
 

 


