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o n t m o e t i n g s p l a a t s  v o o r  k u n s t  e n  i n f o r m a t i e  
 

MAART 2018 
Gele Huis Galerie 

Opening 3 maart 15.00 uur 
 

 
HELEEN MOS CONTEMPORY ART OLIEVERF 

 
10 maart 11.00-12.30 uur 

Van Gogh Wandeling 
INLOOP VANAF 10.30 UUR 

Wandeling o.l.v. een gids via Haagsemarkt/Haagweg langs 
Huize Mertersem en de boom van Vincent naar begraafplaats 

Haagveld waar grootvader Vincent en oom Vincent liggen 
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. 

 
17 maart 15.00 uur 

Gele Huis Cultuurpodium 
MUZIKANTEN 

ANNEMIEKE BEEX (piano) is vanaf haar vierde jaar al één brok 
muziek. Ze speelt en componeert in een breed scala van  

muziekstijlen, zoals jazz, film, toneel en commercials. 
DEBORAH JACOBS (zang/gitaar)schudt de winterkou muzikaal 

van zich af met een mix van oer Nederlandse kleinkunst, 
tropische klanken  en iets ertussenin. 

DEMI-BILOUTE is de helft van de vierkoppige formatie Biloute. 
Janette van der Aa (zang) en Johan Akkermans (gitaar/zang) 

laten de mooiste liedjes uit hun folk/countryrepertoire horen. 
DICHTERS 

PIEN STORM VAN LEEUWEN, bekend van poosplaatsen en 
manifestaties rondom beeldende kunst en poëzie. Cultuur en 

natuur komen veelvuldig voor in haar werk. 
STANISLAUS JAWORSKI schrijft poëzie die vaak humor in zich 

heeft met een touch van 'hardheid'. Hij treedt vaak op en 
presenteert een dichtpodium in Den Haag. 

Het PRESENTATIEPODIUM bevat dichters die kort optreden. 
vrij entree  

Wilt u ook optreden? Klik HIER om u aan te melden. 
 

21 maart 10.00-12.30 
Workshop Kennismaken met tekenen 1 
€ 17,50 (incl. consumptie / € 27,50 (incl. lunch) 
Klik HIER om u aan te melden met of zonder lunch. 
 
23 maart 9.30-13.00 uur 
Workshop schilderen met olieverf 
NEEM EEN FOTO VAN EEN BOOM MEE. 
In de workshop leert u door te kijken hoe je een boom 
schildert zoals die er in de natuur uitziet. 
Om te kunnen schilderen met olieverf ga je eerst eerst je 
werkwijze bepalen. Daarna volgt de de vlakverdeling. Aan de 
orde komen verder de overgang van licht naar donker, 
schaduw en licht, de vorm van de boom en de achtergrond. 
€ 27,50 (incl. consumptie / € 37,50 (incl. lunch) 
Klik HIER om u aan te melden met of zonder lunch. 
 
24 maart 15.00 uur 
Het Gele Uur 
KUNSTDOCUMENTAIRE MET KUNSTBORREL 
i.s.m. Opera Barok 
'De Matthäusmissie van Reinbert de Leeuw' (75m), een 
documentaire van Cherry Duyns over de visie van Reinbert de 
Leeuw over de uitvoeringspraktijk van de Matthäus-Passion. 
vrij entree 
 
30 maart 10.00-12.30 
Workshop Kennismaken met tekenen 2 
€ 17,50 (incl. consumptie / € 27,50 (incl. lunch) 
Klik HIER om u aan te melden met of zonder lunch. 
 
30 maart 14.00 uur 
Opera Barok 
i.s.m. Het Gele Uur 
Matthäus Passion (dvd) o.l.v. Reinbert de Leeuw 
Bang & Olufsen, Nieuwe Ginnekenstraat 49 Breda 
entree €12,50 (incl. hapje en drankje) 
Klik HIER om u aan te melden 
 

 
 

info@hetgelehuisinprincenhage.com 
www.hetgelehuisinprincenhage.com 
 

 

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

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