Kom deze zomer naar het Kröller-Müller voor de tentoonstelling Van Gogh & Co. Dwars door de collectie. Daarnaast is er van alles te zien en te beleven. Alle activiteiten op een rij:
Come to the Kröller-Müller this summer for the exhibition Van Gogh & Co. Criss-crossing the collection. And there’s also all sorts of things to see and experience. The activities are as follows:
WORKSHOPS
Van Gogh tekenworkshop
Ga na een rondleiding zelf aan de slag met
Van Goghs tekentechnieken.
Prijzen en reserveren via krollermuller.nl/agenda
12.06 / 26.06 / 07.08 / 21.08 14:00-16:00
Animatieworkshop Van Gogh in beweging
Breng een kunstwerk tot leven in een korte
animatiefilm. In samenwerking met Niek Michel.
Vanaf 10 jaar. Aanmelding verplicht via info@
niekmichel.nl o.v.v. Van Gogh in beweging 11 juli.
Gratis*
11.07 13:00-14:30 & 15:00-16:30
Animatieworkshop Van Gogh in beweging
(inloop)
Breng een kunstwerk tot leven in een korte
animatie-film. In samenwerking met Niek Michel.
Vanaf 10 jaar. Gratis*
06.09 12:00-16:00, doorlopend

CONCERTEN
CONCERTS
NJO
Twee concerten, geïnspireerd door Van Gogh, in het
Rietveldpaviljoen in de beeldentuin. Gratis*
NJO
Two concerts inspired by Van Gogh, in the Rietveld
pavilion in the sculpture garden. Free*
02.08 15:00 (Kamermuziek Joe)
13.08 15:00 (Konstantyn en Vrienden)

Edesche Concertzaal
Pianist Roland Aalbers en celliste Karlien Bartels spelen
een recital rond Van Goghs Nederlands-Franse connectie.
Met werk van Gabriël Fauré, Theodoor Verheij en Claude
Debussy. Gratis*
Van Gogh concert in collaboration with Edesche
Concertzaal
Pianist Roland Aalbers and cellist Karlien Bartels give a
recital around Van Gogh’s Dutch-French connection.
With works by Gabriël Fauré, Theodoor Verheij and Claude
Debussy. Free*
20.09 12:00

CULINAIR
CULINAIRY
Moederdag high tea
Verras uw moeder met een bezoek aan de tentoonstelling
Van Gogh & Co in combinatie met een high tea.
Prijzen en reserveren via krollermuller.nl/agenda
Mother’s day high tea
Surprise your mother with a visit to the exhibition
Van Gogh & Co in combination with a high tea.
Prices and reservations via krollermuller.nl/en/calendar
10.05 15:00
Proeverij De Smaak van Van Gogh
Na een rondleiding maakt u in de beeldentuin kennis
met smaken en producten uit Van Goghschilderijen en de
streken waar hij werkte.
Prijzen en reserveren via krollermuller.nl/agenda
Tasting: The Taste of Van Gogh
After a guided tour, in the sculpture garden you can get to
know the tastes and products from Van Gogh’s paintings
and the regions where he worked.

Prices and reservations via krollermuller.nl/en/calendar
30.05 / 28.06 / 17.07 / 15.08 14:00
Buitenrestaurant De Smaak van Van Gogh
In de beeldentuin kunt u naast een vast assortiment van
restaurant Monsieur Jacques, genieten van een speciale
kaart met gerechten, geïnspireerd door Van Gogh.
Outdoor restaurant: The Taste of Van Gogh
In the sculpture garden, in addition to an assortment from
Monsieur Jacques restaurant, you can enjoy a special
menu with dishes inspired by Van Gogh.
25.04-27.09 10:00-16:00

TIJDELIJKE PRESENTATIES IN HET MUSEUM
TEMPORARY PRESENTATIONS IN THE MUSEUM
Van Gogh & Co. Dwars door de collectie
Vincent van Goghs stillevens, natuurmotieven, stadsgezichten en de menselijke figuur worden vergeleken
met werken van voorgangers, tijdgenoten en navolgers
met dezelfde genres. Er zijn meer dan vijftig schilderijen
en tekeningen van Van Gogh te zien en een zelfde aantal
werken van andere kunstenaars als François Bonvin, Charley
Toorop, Henri Fantin-Latour, Jean-Baptiste-Camille Corot,
Paul Cézanne, Adolphe Monticelli en Bart van der Leck.
Van Gogh & Co. Criss-crossing the collection
Vincent van Gogh’s still lifes, nature studies, cityscapes
and the human figure are compared with works by
predecessors, contemporaries and followers in the same
genres. More than fifty paintings and drawings by Van
Gogh are on display with the same number of works by
other artists such as François Bonvin, Charley Toorop,
Henri Fantin-Latour, Jean-Baptiste-Camille Corot, Paul
Cézanne, Adolphe Monticelli and Bart van der Leck.
25.04-27.09

Voor Vincent
Een klein eerbetoon aan Van Gogh in het
prentenkabinet. Met onder andere een beeld van
Joseph Mendes da Costa en een serie posters uit 1990
ter herinnering aan Van Goghs 100ste sterfdag, van
onder anderen Roy Lichtenstein, Giuseppe Penone en
Mario Merz.
To Vincent
A small homage to Van Gogh in the print room.
With works including a sculpture by Joseph Mendes
da Costa and a series of posters from 1990 to
commemorate 100 years since Van Gogh’s death, by
Roy Lichtenstein, Giuseppe Penone and Mario Merz,
among others.
25.04-27.09
Judith Nab: Mijn huis, de rest van de wereld
(en daarbuiten)
Een bijzondere visuele installatie met kunstwerken van
Vincent van Gogh, geanimeerde kindertekeningen en
vele special effects. Vanaf 8 jaar.
Judith Nab: My home, the rest of the world (and
beyond)
A unique visual installation with works of art by Vincent
van Gogh, animated children’s drawings and many
special effects. From 8 years of age.
12.05-28.06
Digitaal schilderspel Schilderen met de meesters?
Dat kan ik ook!
Voor alle leeftijden.
Digital painting game Painting with the masters?
I can do that!.
For all ages.
25.04-27.09

BUITEN HET MUSEUM
OUTSIDE THE MUSEUM
Fietsexcursie Het Park in het teken van Vincent.
Onderweg komt u meer te weten over
overeenkomsten tussen landschappen en
schilderijen van Van Gogh.
Prijzen en reserveren via hogeveluwe.nl
Bicycle excursion The park on the theme of Vincent
On the way, you learn more about similarities
between landscapes and paintings of Van Gogh.
Prices and reservations via hogeveluwe.nl
Elke zaterdag Every Saturday
16.05-29.08 10.30-13.00
Films in Filmtheater Focus Arnhem
Focus vertoont speciaal voor het Van Goghjaar
twee Van Goghfilms, inclusief een inleiding op de
tentoonstelling Van Gogh & Co.
Actie: op vertoon van een Focus filmkaartje voor deze
films krijgt u 20% korting in de museumwinkel.
Prijzen en reserveren via focusarnhem.nl
Films in Filmtheater Focus Arnhem
Especially for Van Gogh Year, Focus is showing two Van
Gogh films.Including an introduction to the exhibition
Van Gogh & Co ( in Dutch).
Special offer: by showing a Focus film ticket for these
films, you receive 20% discount in the museum shop.
Prices and reservations via focusarnhem.nl
24.05 11:00 (Lust for Life)
07.06 11:00 (Vincent-The life and death of
Vincent van Gogh)

Het programma wordt verder uitgebreid met onder andere activiteiten voor kinderen. Voor actuele informatie: krollermuller.nl/agenda
The programme will be extended further with activities for children among other things. For up-to-date information: http://krollermuller.nl/en/calendar

CineMec Ede presenteert Van Gogh in the picture
Met onder andere de film Lust for Life, de
filmexpositie Vincent van Gogh, a new way of
seeing, een Van Goghconcert van Lavinia Meijer,
schilderworkshops, lezingen door Van Goghexperts
en eten en drinken volgens De Smaak van Van Gogh.
Prijzen en reserveren via cinemec.nl
CineMec Ede presents Van Gogh in the picture
Including the film Lust for Life, the film exposition
Vincent van Gogh, a new way of seeing, a Van Gogh
concert by Lavinia Meijer, painting workshops,
lectures by Van Gogh experts and food and drinks
from The Taste of Van Gogh.
Prices and reservations via cinemec.nl
31.05 12:00-22:00

LEZINGEN
Lezing Alliance Française
Een Franstalige inleiding op de tentoonstelling
Van Gogh & Co, in het auditorium. Gratis*
03.05 14:00
Lezing Vincent en Helene door Eva Rovers
Drie dagen Parijs: 15 Van Goghs rijker. Waarom
werd Vincent van Gogh de favoriete kunstenaar
van Helene Kröller-Müller? Gratis*
05.07 / 27.09 12:00-13:00

*Deze activiteiten zijn gratis voor iedereen
met een geldig toegangsbewijs voor Park
en museum.
*These activities are free of charge for
anyone with a valid ticket for the Park and
museum.

Vincent van Gogh; Gezicht op Saintes-Maries-de-la-Mer View of Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888

With so many beautiful things before me,
I can’t help letting myself go.
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Vincent van Gogh to Theo van Gogh, Arles, Wednesday 26 September 1888, 689

125 JAAR INSPIRATIE

125 YEARS OF INSPIRATION

2015 staat in het teken van Vincent van Gogh
(1853-1890). Het is dit jaar 125 jaar geleden dat
deze wereldberoemde kunstenaar is overleden.
Hij wordt geëerd met tentoonstellingen
en activiteiten in Nederland, België en
Frankrijk. Nog steeds inspireren Van Goghs
veelbewogen leven en expressieve werk
miljoenen mensen over de hele wereld.

2015 focuses on Vincent van Gogh (18531890). This year it will be 125 years since the
death of this world-famous artist. He is being
honoured with exhibitions and activities in
the Netherlands, Belgium and France.
Van Gogh’s eventful life and expressive work
still inspires millions of people all over the
world.

Het Kröller-Müller Museum presenteert in de
tentoonstelling Van Gogh & Co. Dwars door
de collectie schilderijen en tekeningen uit de
eigen Van Goghcollectie samen met werk van
voorgangers, tijdgenoten en navolgers van
Van Gogh.

In the exhibition Van Gogh & Co. Crisscrossing the collection, the Kröller-Müller
Museum presents paintings and drawings
from our own collection, together with
work by predecessors, contemporaries and
followers of Van Gogh

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
The Netherlands
www.krollermuller.nl
+31(0)318 591241

Openingstijden
Het museum is geopend van dinsdag tot en met
zondag en op feestdagen van 10.00 tot 17.00 uur.
De beeldentuin sluit om 16.30 uur.
Opening hours
The museum is open from Tuesday to Sunday
and on public holidays from 10.00 to 17.00 hrs.
The sculpture garden closes at 16.30 hrs.

Een zomer met Van Gogh
A summer with Van Gogh
Met dank aan With thanks to

Het Kröller-Müller Museum, Van Gogh Museum en
Van Gogh Brabant zijn de initiatiefnemers van de
herdenking van het 125ste sterfjaar van Vincent van
Gogh.Tal van organisaties besteden speciale aandacht
aan Van Gogh en organiseren een speciaal cultureel
programma. Niet alleen in Nederland. Ook in België
en Frankrijk. Meer informatie op vangogh2015.eu

The Kröller-Müller Museum, Van Gogh Museum
and Van Gogh Brabant have taken the initiative to
commemorate the 125th anniversary of the death
of Vincent van Gogh. Numerous organisations
pay special attention to Van Gogh and organize a
special cultural programme. Not only in Holland.
Also in Belgium and France. Further information on
vangogh2015.eu
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Met zoveel mooie dingen om me heen kan ik niet anders dan
me laten gaan.
Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, Arles, woensdag 26 september 1888, 689

