Brabantse Meesters:
inspiratiebron wereldwijd

Het jaar 2016 staat in het teken van
Jheronimus Bosch. Met een grootse manifestatie 500 jaar na zijn sterfdag, viert de
Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch de
terugkeer van een groot deel van de werken
van Nederlands belangrijkste schilder uit de
Middeleeuwen. Jheronimus Bosch neemt
hiermee het stokje over van een andere grote
meester van Brabantse bodem – Vincent van
Gogh. Geboren in Zundert, creëerde hij in
Brabant een van zijn eerste meesterwerken,
De Aardappeleters.
De twee Brabantse Meesters waren hun tijd
ver vooruit. Vernieuwers van toen die ook nu
een grote inspiratiebron zijn voor veel kunstenaars en artiesten wereldwijd.
2017 – Van Mondriaan tot Dutch Design
100 jaar De Stijl
Brabant is de bakermat van Dutch Design. Pioniersgeest zit in ons DNA. In Brabant zitten de
makers, de vernieuwers. ‘Van Mondriaan tot
Dutch Design’ is het landelijke thema van 2017.
In dat jaar zoemt Brabant in op 100 jaar creativiteit en kunst. Met de stad Eindhoven als Capital
of Dutch Design. Hier bevindt zich een van de
belangrijkste instituten van designvernieuwing in
de wereld: De Design Academie.
Brabant en Eindhoven slaan een brug tussen
het erfgoed van ‘de Stijl’ en modern design.
Met een sterke focus op de laatste 25 jaar van
Dutch Design, de invloed van design en kunst op
maatschappelijke uitdagingen en toekomstige
innovaties, viert Brabant creativiteit uit binnen- en
buitenland. Steden en vooraanstaande musea
en locaties in Brabant slaan in 2017 hun handen
ineen om de bezoeker een uniek inzicht in de wereld van Dutch Design te geven: waar het ontwerp
is bedacht én waar het is gemaakt. Onder andere
het Van Abbe Museum in Eindhoven, De Pont en
Het Textielmuseum in Tilburg, MOTI in Breda, het
Stedelijk Museum en Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, Vlisco en het Gemeentemuseum in Helmond zijn in 2017 extra de moeite
waard om te bezoeken.
Programma
Experiencing at first hand staat centraal in het
programma: neem een kijkje achter de schermen
bij designers’ studio’s, verken unieke museumcollecties en laat je onderdompelen in creativiteit

tijdens de vele festivals die Brabant rijk is. Maar
bovenal kun je zélf aan de slag met design en
creatie in tal van officiële werkplaatsen.
Highlights
→ Speciale internationale editie van de wereldberoemde Dutch Design Week in Eindhoven
→ Design Academy Eindhoven viert haar 70ste
verjaardag met een bijzondere tentoonstelling
die de meest beroemden afgestudeerden van
het Instituut en bekende Nederlandse
Designers in de spotlights zet
→ Contemporary design en ‘de Stijl’ tentoonstellingen in vooraanstaande musea en
locaties in heel Brabant.

Iconen van Brabant
Dutch Design, Vincent van Gogh, Jheronimus
Bosch – het zijn Iconen van Brabant. Net als
onze steden en attractieparken de Efteling en de
Beekse Bergen. We omarmen deze iconen en
zetten zo nationaal en internationaal onze prachtige provincie op de kaart. Brabant heeft zo veel
te bieden!
Wil je graag meer weten over onze iconen, de
Dutch Design-hotspots bezoeken of wil je op
een andere manier kennis maken met Brabant?
Neem dan gerust contact met mij op.
Tamara Ernst | 0031 – 6 – 24 36 09 29
tamaraernst@visitbrabant.nl

Over VisitBrabant
VisitBrabant is de marketingorganisatie van de
Brabantse vrijetijdssector. Wij zetten Brabant op
de kaart als meest gastvrije en innovatieve regio
van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant
komen, die ook langer blijven en meer besteden. VisitBrabant is een netwerkorganisatie. We
werken intensief samen met VVV’s en met ons
Connectprogramma verbinden en versterken we
de Brabantse vrijetijdssector. Sámen maken we
Brabant.
VisitBrabant wordt gefaciliteerd door de Provincie
Noord-Brabant om de vrijetijdssector een impuls
te geven.

