Voortgangsverslag 2021

Kenmerk: C2258298/4654404
De Stichting Van GoghGalerie & Gastatelier Zundert heeft in het kader van de
Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, §1 Professionele kunsten 20212024 een subsidie toegekend gekregen van € 150.000,- voor de periode 2021-2024. Tot
ons genoegen sprak de adviescommissie zich uiterst positief uit over onze activiteiten en
het ingediende plan. Het Van Gogh AiR programma werd beoordeeld als ‘goed tot zeer
goed’ en door de adviescommissie ‘onmisbaar voor Brabant’ genoemd.
Aansluitend hierop heeft de gemeente Zundert voor 2021 een subsidie toegekend van €
5000,-. Dit is de eerste keer dat de gemeente subsidie verstrekt voor het
kunstprogramma. In die zin valt dat, ondanks het bescheiden bedrag, te beschouwen als
een unieke doorbraak, in navolging van de provinciale waardering. Als bijzondere
tegenprestatie zal een additioneel talentenprogramma voor jongeren uit Zundert
worden opgezet in samenwerking met Vincents Tekenlokaal Tilburg. De
voorbereidingen daartoe zijn in 2021 uitgewerkt. In 2022 gaat het programma De
Nieuwe Vincent in Zundert van start.
Dit voortgangsverslag bespreekt de activiteiten van 2021. In het verslag worden
dezelfde (deel)projecten aangehouden als in de begroting bij het ingediende plan ‘Van
Gogh AiR 2021-2024’.
Reguliere artist-in-residence
Vanwege de vele aanmeldingen het hele jaar door is besloten om voortaan te gaan
werken met een Open Call. In de zomer van 2020 is die uitgeschreven voor de jaren
2021 en 2022. De oproep werd gepubliceerd in diverse vakmedia en via AIR Platform
Brabant en Transartists. Voor beide ateliers (kosterswoning en atelier De Moeren)
kwamen maar liefst 200 aanmeldingen binnen. Daaruit is een selectie gemaakt door de
jury, bestaande uit Ron Dirven, Eva Geene en Esther van Rosmalen (Witte Rook | AIR
Platform Brabant). In de zomer van 2022 zal de volgende Open Call worden

uitgeschreven voor 2023 en 2024. De jury wordt dan verder uitgebreid met Marjolein
van de Ven (curator Stedelijk Museum Breda).

Gastatelier bij de kosterswoning uit Van Goghs tijd, naast de protestantse kerk

Uit de vele aanmeldingen zijn de volgende kunstenaars geselecteerd voor een
werkperiode van (doorgaans) een maand in het atelier bij de kosterswoning.
–
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–
–
–
–
–
–
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–
–
–

Matijs van de Kerkhof (jan 2021)
Ema Vanekova (feb 2021)
Betsy Green (maart 2021)
Rachel Gruijters (april 2021)
Alexandra van Dongen (mei 2021)
Jochem Rotteveel (juni 2021)
Steven Peters Caraballo (juli 2021)
Hyojun Hyun (aug 2021)
Cedric ter Bals (sept 2021)
Jeanine Vloemans (okt 2021)
Gam Bodenhausen (nov 2021)
Rainer Fetting (dec 2021)

Aansluitend op de werkperiodes in de kosterswoning exposeerden de kunstenaars hun
werk in de Van GoghGalerie. Deze kleine presentaties werden aangekondigd met een
digitale uitnodiging, op websites en sociale media, nieuwsbrieven en persberichten.
Bovendien werden interviews met de kunstenaars gepubliceerd op Witte Rook. Esther

van Rosmalen interviewt de kunstenaars steeds aan het einde van hun werkperiode.
Deze interviews worden gepubliceerd op witterook.nu. Ook de samenwerking met
fotograaf Jan Stads (Pix4Profs) is voortgezet. Hij maakt fotoportretten van de
kunstenaars in het atelier en ten behoeve van publicaties fotografeert hij ook de
gemaakte werken.
Van Gogh AiR organiseerde in het najaar van 2021 een reeks presentaties in de Van
GoghKamer. Dit waren deels exposities van residenten die tijdens de corona-sluiting
geen doorgang konden vinden, deels ook presentaties van publicaties van
kunstenaars die in het gastatelier hebben gewerkt. De volgende presentaties stonden
op de agenda:
• Matijs van de Kerkhof – Expositie en boekpresentatie ‘Buiten de tijd om leven’
• Carmen Schabracq – Expositie en presentatie leporello ‘Becoming Vincent, I’ll never
walk alone’
• Jonah Falke – Expositie en boekpresentatie ‘ Dagboek uit Zundert’
• Dorien de Wit – Vluchtpunten | Presentatie ‘Soundwalk’ Van Gogh in Zundert
• Tosja van Lieshout – Expositie
• Danielle Lemaire – Presentatie publicatie ‘Tout n’est-ce que rêve’
• Boekpresentatie ‘Inzicht en illusies’ van Prof. Dr. Filip Buekens, met expositie Judith
Geerts
• Ema Vanekova - Expositie
In 2021 is een audiowandeling geproduceerd ‘Verdwijnpunten’ door schrijver Dorien
de Wit. Deze wandeling is te downloaden via de app Echoes. Op bepaalde punten langs
de route vertelt de schrijver over Vincents jeugdervaringen.
Fenna Koot, winnaar van de AKV St Joost|Van Gogh AiR Prijs 2020, heeft aansluitend op
haar residentie een vervolgopdracht gekregen voor het ontwerp van een applicatie op
het Van GoghHuis waardoor de contouren van het oorspronkelijke geboortehuis
zichtbaar gemaakt worden.
De ‘Van Gogh AiR Prijs’ is een jaarlijks terugkerende prijs voor afstuderende talenten.
Studenten van alle richtingen uit Breda en Den Bosch kunnen zich aanmelden voor deze
prijs in de vorm van een residentie in Zundert. Ron Dirven en Eva Geene vormen de jury.
Ondanks corona vond ook in 2021 toekenning plaats. Ditmaal werd Joey Sepers als
winnaar gekozen. Hij komt in januari 2022 voor een werkperiode naar Zundert.
De residentie van Alexandra van Dongen (conservator Museum Boijmans Van
Beuningen) was de eerste curatorenresidentie, ter voorbereiding van een expositie die
in 2022 plaatsvindt in het Van GoghHuis. Zij onderzocht gebruiksvoorwerpen en
archeologische vondsten in relatie tot Van Goghs werk. Op 27 juni gaf Alexandra van
Dongen een lezing in de Van GoghKamer over de rekwisieten van Van Gogh.

De Duitse kunstenaar Rainer Fetting heeft ter voorbereiding van zijn expositie in het
Van GoghHuis een korte residentie gedaan in de kosterswoning. Daar schilderde hij zijn
model Raoul Dumas met zonnebloemen ‘Hommage aan Van Gogh’.

II Expositie & activiteiten
De staande tentoonstelling in het Van GoghHuis werd verlengd tot en met 8 augustus
2021, zodat deze na de heropening op 5 juni nog bezocht kon worden. Op deze
tentoonstelling ‘Van Gogh naar nu’ is met recente aanwinsten zichtbaar gemaakt dat
Van Gogh nog altijd een actuele bron van inspiratie vormt voor hedendaagse
kunstenaars. Er waren werken te zien van kunstenaars die in het gastatelier naast het
Van Goghkerkje hebben gewerkt in de periode 2019-2020: Anna Lange, Sef Peeters,
Judith Geerts, Ian Skirvin, Charles Laib Bitton, Caro Derkx & Mees Walter, Renske van
Enckevort, Stefan Peters, Jenny Ymker, Lotte van Lieshout, Dirk Kome, Sylvie De
Meerleer, Danielle Lemaire, Floor Snels, Tahné Kleijn, Ralf Kokke, Frans van Veen,
Annemieke Fanoy, Jonah Falke, Arja Hop & Peter Svenson. Verder worden werken
getoond die door kunstenaars zijn geschonken aan het Van GoghHuis bij gelegenheid
van hun exposities. Dat waren in deze periode werken van Loek Grootjans, Ronald
Zuurmond, Jacco Olivier, Marenne Welten, Hans de Kort, Karin Borghouts, George
Meertens en Arjan Janssen.
In de tuin van het Van GoghHuis exposeerde Tom Claassen een beeldengroep die
voorheen te zien was op de expositie Blokbuster in PARK Tilburg. Ronny Delrue
vervaardigde in de hal van het Van GoghHuis (Markt 26) een collage op de wand, een
variatie op het werk dat hij eerder uitvoerde bij PARK. In juli exposeerde Jochem
Rotteveel een groot wandplastiek in de Van GoghKamer, geïnspireerd op Vincents

Amandelbloesem. Hij vervaardigde het werk ter plekke. Na afloop is het werk verhuisd
naar TAC Eindhoven.

Van 14 augustus t/m 5 december 2021 exposeerde Ruud van Empel een reeks nieuwe
werken ‘Inventing Van Gogh’. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Van Empel zich
ondergedompeld in de wereld van Van Gogh. Diens schilderijen van bloemstillevens,
landschappen en portretten heeft hij door middel van fotofragmenten opnieuw
gecomponeerd.

Deze tentoonstelling opende precies op het moment dat museumbezoekers uit
Nederland en Vlaanderen er weer enthousiast op uittrokken. Er kon zelfs een
bescheiden publieksopening worden georganiseerd in september, met spreker Hans
November (conservator Noordbrabants Museum) en speciale gast Willem van Gogh. De
tentoonstelling trok naar omstandigheden relatief veel bezoekers.
Voorafgaand organiseerde Artnet Auctions een benefietveiling van Van Empels Van
Gogh serie, die zorgde voor extra publiciteit en inkomsten. De royale opbrengst kwam
ten goede aan de Van GoghGalerie, waardoor een aardige reserve kon worden
opgebouwd en bovendien de nodige investeringen gedaan in de gastateliers (keuken en
kachel).
De volgende 2-jaarlijkse benefietveiling ten bate van Van Gogh AiR, waarvoor de
kunstenaars werken ter beschikking stellen zal eind 2022 worden gehouden.

Een vaas met zonnebloemen van Van Empel werd gebruikt op de cover van de Vlaamse editie van het
jubileumnummer van Collect. Op de Nederlandse editie werd een afbeelding van Karin Borghouts’
zonnebloemen in vaas gebruikt, die eerder in het Van GoghHuis werd geëxposeerd.

Jubileum 10 jaar Van Gogh AiR
Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van het Van Gogh AiR programma is eind
2021 een grote overzichtstentoonstelling georganiseerd in Stedelijk Museum Breda.
Hiervoor is Ron Dirven uitgenodigd als curator, samen met gastcurator Masha van Vliet.
Net als eerder bij De heks van Dongen – Dongen Revisited betrof dit een samenwerking
tussen de musea in Breda en Zundert.

Op zaterdag 18 december 2021 opende, onder strenge coronabeperkingen, in Stedelijk
Museum Breda de tentoonstelling Vanwege Vincent – De geboorteplek van Van Gogh als
inspiratie.
De geest van Van Gogh is te zien in 85 kunstwerken. De tentoonstelling is thematisch
opgezet. Binnen de thema’s leven en werk komen o.a. kleurgebruik, liefde voor de
natuur en fascinatie voor geboorte en dood aan de orde. Zo vereenzelvigt Carmen
Schabracq zich met zijn persoon. Ze schildert duidelijk haar eigen gezicht, maar even
onmiskenbaar is de referentie aan het zelfportret dat Van Gogh schilderde vlak nadat hij
zijn oor afsneed. De attributen op het schilderij, de felle kleuren en impressionistische
schilderstoets roepen dat meesterwerk in herinnering op. Het kunstenaarsduo
Heringa/Van Kalsbeek betrekt de Zundertse corsogemeenschap bij hun werk. Zij nemen
het verval dat intreedt als het bloemencorso voorbij is als uitgangspunt. Samen met een
grote groep corsobouwers maken ze indrukwekkende sculpturen. Ook hangt er werk
van kunstenaars die in het Van GoghHuis exposeerden, zoals de Weense schilder Arnulf
Rainer. Rainer maakt sinds de jaren ’70 expressieve, duistere tekeningen op basis van de
zelfportretten van Van Gogh.
Ver weg van de dagelijkse beslommeringen en de reuring van de stad komen
kunstenaars in het gastatelier tot de concentratie voor hun werk. Dat Van Gogh daar
daadwerkelijk is geboren en opgegroeid, geeft een extra dimensie aan de plek.
Hedendaagse kunstenaars voelen de grond waarop Van Gogh heeft rondgelopen en
zuigen de omgeving in zich op. Sommigen laten zich vooral inspireren door de natuur en
het landschap van Zundert. Anderen zoeken in de brieven en schilderijen van Van Gogh
naar aanknopingspunten voor hun eigen werk. Dit resulteert in een unieke verzameling
kunstwerken die gerelateerd zijn aan Van Gogh, maar toch heel divers en eigen is. De

tentoonstelling bevat geen origineel werk van Van Gogh, hij komt op een verrassende
manier tot leven in eigentijdse installaties, schilderijen, video’s, foto’s en sculpturen.
Door samen te werken versterken het Van GoghHuis en Stedelijk Museum Breda de
culturele identiteit van de regio. De tentoonstelling speelt in op de sporen van Van Gogh
in West-Brabant, de vormende jaren in zijn geboortestreek. Daarnaast komen veel van
de deelnemende kunstenaars aan Vanwege Vincent - De geboortestreek van Van Gogh als
inspiratie uit Breda en omgeving. Ook in hun werk komt de wisselwerking met hun
fysieke omgeving soms naar voren. Bij deze expositie is een publicatie uitgegeven door
WBooks.
Vanwege Vincent - De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie is mede mogelijk
gemaakt met financiële steun van het Mondriaan Fonds en Gemeente Breda.

Rainer Fetting ziet Van Gogh
Op 19 december 2021 stond de opening gepland van de expositie Rainer Fetting ziet Van
Gogh. Er is een ruime keuze te zien van schilderijen, sculpturen, tekeningen en een film
waarin de Duitse kunstenaar Rainer Fetting (1949) zijn visie op Van Gogh heeft
verbeeld. De spraakmakende schilder van de ‘Neue Wilde’ portretteerde vanaf de jaren
’80 zichzelf als Vincent, maar plaatste Van Gogh ook bij de Berlijnse Muur, in de New
Yorkse Subway en in relatie tot zijn vriend Paul Gauguin.

Het Vincent van GoghHuis brengt Rainer Fetting een eerbetoon met een grote
tentoonstelling van zijn op Van Gogh geïnspireerde schilderijen, tekeningen en
sculpturen. Met een keuze uit foto’s en een nooit eerder vertoonde film waarin Fetting
bij de Berlijnse muur in de huid van Van Gogh kruipt.Voor de catalogus (WBooks)
schreef Sir Norman Rosenthal, bekend als samensteller van de baanbrekende
tentoonstelling A New Spirit in Painting (Royal Academy of Arts Londen, 1981), een
essay waarin hij de bijzondere relatie van Fetting met zijn voorganger Vincent van Gogh
treffend weet te duiden. Ook zijn verwantschap met, de eveneens door Van Gogh
geboeide, Francis Bacon licht hij daarin toe. De tentoonstelling is samengesteld met
werken uit het atelier van Rainer Fetting, aangevuld met een aantal belangrijke
bruiklenen uit privébezit en Duitse musea, zoals Landesmuseen Schloss Gottorf en
Museum Sammlung Zimmer. Dit project is gesteund door bijdragen van het Mondriaan
Fonds, VSB Fonds, Fonds 21, Zabawas en Prins Bernhard Cultuurfonds.
Voorafgaand aan de expositie werkte Rainer Fetting in het gastatelier. Het daar
vervaardigde schilderij ‘Hommage aan Zundert’ heeft de kunstenaar geschonken aan de
collectie van het Kunstfonds Vincent van GoghHuis, evenals een grote bronzen sculptuur
van Van Gogh & Gauguin dat in 2022 geplaatst wordt in de tuin van het Van GoghHuis.
III Landkunst
Omdat evenementen in het coronajaar niet konden doorgaan, bleek de traditionele
landkunstroute op de Buisse Heide in 2021 geen optie. Ook wordt de Herenkamer
gerestaureerd en was daardoor niet beschikbaar. Als alternatief is gekozen voor het
opzetten van een nieuwe programmalijn in het dorp. Er wordt gewerkt aan een
dorpswandeling langs openbare kunst, waarvan beelden van Tom Claassen bij de ingang
van het dorp, Van Goghs water van Loek Grootjans, een nieuw werk van Ronny Delrue,
maar ook het Van Gogh Monument van Ossip Zadkine deel uitmaken. Jaarlijks zullen

meerdere kunstwerken worden toegevoegd aan de openbare ruimte. Zo ligt er een plan
voor een muurschildering als onderdeel van de Blind Walls Gallery. In de tuin van het
Van GoghHuis zullen meerdere beelden worden gepaatst van onder anderen Rainer
Fetting, Johan Tahon en Monika Dahlberg. Voor beleving van de Zundertse Kunstroute
zal een wandelkaart worden samengesteld.

Ronny Delrue, wandplastiek hal Van GoghHuis, 2021

De samenwerking met Claudy Jongstra in Van Gogh & The forgotten colours of nature, dat
aansluit van het concept van Van Gogh Nationaal Park, is voortgezet. In 2021 zijn voor
het tweede seizoen zaden uitgezet op Landgoed De Beersche Hoeve en de Engelse Hof
van Landgoed Wallsteijn. Voor dit project waarbij kleur wordt gewonnen uit Wede en
Meekrap, wordt onder meer samengewerkt met Natuurmonumenten en Treeport
Zundert. De samenwerking is uitgebreid met Crossarts Breda, een alliantie van Grote
Kerk, Electron, Brack, BredaPhoto en Stichting Tranzforma. In 2022 staan een
tentoonstelling en diverse workshops gepland in Breda.
Een nieuw onderdeel van Landkunst vormt de ingebruikname van een tweede
gastatelier in de Vlaamse schuur op Landgoed De Moeren vanaf 2021. Dit landgoed
maakt deel uit van het toekomstige Van Gogh Nationaal Park. De relatie van deze locatie
tot het erfgoed van Van Gogh is sterk. Het gebouw dateert uit het begin van de 19e eeuw.
Het stond er dus al in Vincents jeugd. De protestantse familie Van der Hoeven was lid
van de Nederlands Hervormde Gemeente in Zundert. Leden van de familie liggen
begraven rond de protestantse kerk. Aan de renovatie van de oude kosterswoning, een
initiatief van dominee Theodorus van Gogh, droeg de familie ruimhartig bij met
donaties. Het is aannemelijk dat het gezin Van Gogh tijdens de regelmatige wandelingen

in de natuur het landgoed heeft bezocht. Zelfs dat ze omgang had met de familie Van der
Hoeven. Toen Vincent in de nacht van 7-8 april 1877 als volwassen man nog eens
terugkeerde naar Zundert, passeerde hij tijdens zijn nachtwandeling over de heide deze
plek.
In de directe omgeving zijn het landhuis De Moeren, café ’t Anker, het
Trappistenklooster, Vrede Oord en de aangrenzende landgoederen Wallsteijn en de
Oude Buisse Heide (van Henriette Roland Holst) interessante aanknopingspunten.
Aardig detail is dat de jonge Anselm Kiefer in de jaren ’60 als startend kunstenaar, in de
voetsporen van Van Gogh, logeerde bij de buren aan de Moersbaan 1b.

Atelier De Moeren .

Op deze locatie worden residentieperioden van twee maanden gehouden, waarbij
kunstenaars, schrijvers of curatoren zich verdiepen in Van Gogh en het landschap hier.
In de vraagstelling richting kunstenaars wordt met name gefocussed op Van Goghs
inspiratie door de natuur.
Voor een werkperiode van twee maanden in atelier De Moeren zijn de volgende
kunstenaars geselecteerd:
–
–
–
–
–

Tosja van Lieshout (jan 2021), winnaar AKV St Joost|Van Gogh AiR Prijs
Sylvie Zijlmans & Hewald Jongenelis (maart + april 2021)
Emily Bates (mei + juni 2021)
Femke Dekkers (juli + aug 2021)
Sabina Timmermans (sept + okt 2021)

–

Jochem van Laarhoven, Reinout Scholten van Aschat, Bas van den Hurk (nov +
dec 2021)

De activiteiten van de Stichting Van GoghGalerie & Gastatelier met Landkunst
worden gesteund door Stichting De Leeuwenberg (familie Roland Holst).
IV Speciale deelprojecten
De samenwerking met Stedelijk Museum Breda is voortgezet met het project BIJ NA /
NA BIJ van 15 juli t/m 22 augustus 2021. Zes alumni van St. Joost – School of Art &
Design zijn uitgenodigd voor een werkperiode en een tentoonstelling in de StadsGalerij
in Breda. Dit jaar met Niels Goos, Marit van der Heijden, Loes van Reijmersdal, Eef
Schoolmeesters, Sjors Smit en Roos Vogels.
Tijdens BIJ/NA – een project dat vanaf 2021 jaarlijks door St. Joost School of Art &
Design, Stedelijk Museum Breda en de Van GoghGalerie in de StadsGalerij in Breda
wordt georganiseerd – staat het versterken van dit nu nog informele netwerk en het
stimuleren van kennisuitwisseling tussen verschillende generaties beeldend
kunstenaars centraal.
Ron Dirven (curator Van GoghGalerie Zundert) en Marjolein van de Ven (conservator
moderne en hedendaagse kunst Stedelijk Museum Breda) selecteerden drie kunstenaars
die afstuderen van de St. Joost School of Art & Design: Marit van der Heijden, Loes van
Reijmersdal en Sjors Smit. Gezamenlijk nodigden deze drie kunstenaars Eef
Schoolmeesters, Niels Goos en Roos Vogels uit om mee samen te werken tijdens een
periode van zes weken in de StadsGalerij. Daarbij is nadrukkelijk niet gekozen voor een
leerling-meester situatie, maar staat het samen iets neerzetten centraal. Samen werken,
reflecteren, tegen de lamp lopen, vormgeven aan een presentatie en alles wat daarbij
hoort.
Kijk hier voor meer informatie over de eerste editie van BIJ/NA. Ook verschenen er drie
artikelen over het proces op Witte Rook. Deel 1, deel 2 en deel 3 zijn terug te vinden op
de website van Stedelijk Museum Breda.
Van Gogh AiR maakt deel uit van het provinciale platform AIR Brabant. Ron Dirven is lid
van de stuurgroep. Vanuit de Proeftuin regeling is het platform een uitwisseling gestart
met andere Europese landen. Dit project ligt momenteel vanwege corona helaas stil.
V Ambitie
De Van GoghGalerie en het Van GoghHuis koesteren de ambitie tot ruimtelijke
uitbreiding van de expositieruimte en ook het aantal residentieplekken. De vraag van
(inter)nationale kunstenaars voor een werkperiode in Van Goghs geboortedorp
overstijgt ruimschoots het aanbod van beschikbare ruimte. Het aantal aanmeldingen is
enorm en neemt vanwege de bekendheid alsmaar toe. Extra residentieplekken zijn
daarom zeer welkom. Ook bestaat de wens voor een ruimte om de groeiende collectie

van werken die de kunstenaars aan het museum schenken (semi)permanent te kunnen
tentoonstellen. Daarnaast blijft de ambitie voor grotere ruimtes voor wisselexposities,
waardoor het Van GoghHuis en de Van GoghGalerie landelijk een grotere rol van
betekenis kunnen spelen. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn reeds geruime tijd
plannen in ontwikkeling in samenspraak met de Stichting Huisvesting Van GoghHuis en
de gemeente Zundert. Op dit moment wordt nieuwbouw in de tuin van het van
GoghHuis verder onderzocht op haalbaarheid. In de begroting zijn hiervoor nog geen
kosten opgenomen.
Resultaten & voortgang
Op inhoud zijn alle onderdelen van het plan gerealiseerd. Het artistieke niveau van de
deelnemende kunstenaars stemt tot tevredenheid. De samenwerkingen zijn verder
uitgebreid, met name met Stedelijk Museum Breda, St Joost | School for Arts and Design,
PARK, De Moeren 1818 en Crossarts Breda.
Bezoekersaantallen zijn vanwege corona teruggelopen. Corona heeft gevolgen voor alle
sectoren van de samenleving. Ook voor het Van Gogh AiR programma. De residenties
konden en kunnen gelukkig wel doorgang vinden. De publiekspresentaties lagen tijdelijk
stil. In het najaar zijn deze ingehaald met een reeks van exposities en boekpresentaties
in het Van GoghHuis.
Tijdens de zomer/herfst kwamen nog geen grote aantallen toeristen, maar wel relatief
meer bezoekers uit Nederland en Vlaanderen. De jubileumexpositie in Stedelijk Museum
Breda die 18 december opende (en de volgende dag weer moest sluiten), zal in 2022
hopelijk veel bezoekers trekken. We zien de toekomst voor ons residentieprogramma
dan ook positief tegemoet.
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