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Oisterwijk, 5 maart 2020 

 
SALON VAN GOGH IN LOCHAL TILBURG 

 
Van Gogh Brabant houdt op maandag 30 maart aanstaande de vijfde editie van de Salon Van Gogh. 
De lustrumeditie van het evenement, gewijd aan meesterschilder Vincent van Gogh, wordt 
georganiseerd in de prijswinnende LocHal in Tilburg. Vaste presentator Cornald Maas en 
landschapsarchitect Adriaan Geuze verkennen met spraakmakende gasten uit het zakelijke en 
culturele domein de verbeeldingskracht en betekenis van Van Gogh voor het Brabantse landschap. 
 
Eerste lustrumeditie 
Voor het vijfde jaar op rij organiseert Van Gogh Brabant op 30 maart, de geboortedag van de schilder, 
het cultureel-zakelijke evenement Salon van Gogh. De avond brengt vertegenwoordigers uit het 
Brabantse bedrijfsleven en de culturele sector samen rond het gedachtengoed van de schilder. Hoe 
kunnen de rebelsheid en vernieuwingsdrang van de eigenzinnige Van Gogh een inspiratie vormen voor 
Brabants ondernemerschap? Met het programma wil Van Gogh Brabant maatschappelijke en 
economische betekenis van Vincent van Gogh voor de provincie Noord-Brabant onderstrepen.  
 

De kracht van verbeelding 
Deze editie van Salon Van Gogh biedt gasten een avond om geïnspireerd te raken en met elkaar in 
gesprek te gaan vanuit de waarde van verbeeldingskracht. Een boeiende selectie tafelgasten zorgt 
voor stof tot conversatie. Zo gaan Cornald Maas en Adriaan Geuze in gesprek met Helewise Berger 
(Conservator bij Het Noordbrabants Museum) en Louis van Tilborgh (Conservator/onderzoeker bij Van 
Goghmuseum) in op de betekenis van het Brabants landschap in het werk van Van Gogh. Het duo 
Clean Pete zorgt voor een muzikaal intermezzo en komt daarna aan tafel voor een gesprek over 
familiebanden als vruchtbare grond voor het creatieproces. Roel Hellemons (CEO Eindhoven Airport) 
en Heleen Huisjes (Directeur VisitBrabant) werpen hun licht op de waarde van landschap en cultuur 
voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
 
Van Gogh in Tilburg 
De stad Tilburg heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van Vincent Van Gogh. In het voormalig 
stadspaleis van Willem II werd in 1866 de Hogere Burger School gehuisvest. Vincent kreeg hier les van 
één van de beste tekenleraren van dat moment: Constant Cornelis Huijsmans. Deze werkte volgens 
traditionele academische regels, waarbij het tekenen naar de waarneming centraal stond. Hiermee 
werd de basis gelegd voor zijn latere ontwikkeling tot meesterkunstenaar. Sinds een aantal jaar 
organiseert Vincents Tekenlokaal in Tilburg jaarlijks het talentonwikkelingsprogramma De Nieuwe 
Vincent voor basisschoolleerlingen. Bezoekers aan de Tilburg kunnen bovendien in de voetsporen 
treden van de jonge Vincent met een stadswandeling onder begeleiding van een gids.  
 
LocHal 
De LocHal is het nieuwe kloppende hart van de Spoorzone in Tilburg. De voormalige 
locomotiefwerkplaats uit 1932 is getransformeerd tot de 'huiskamer van de stad'. Sinds de opening in 
2019 is het gebouw al onderscheiden door het prestigieuze World Architecture in Amsterdam als 
‘World Building of the Year’, de publieksprijs bij de verkiezing 'beste gebouw van het jaar' en de 
Gulden Feniks 2019 van het Nationaal Renovatie Platform (NRP). De bibliotheek Midden-Brabant, 
gevestigd in de LocHal, kwam in het eerste jaar meteen in de top-4 van de wereld.  Salon Van Gogh 
vindt plaats in de befaamde glazen zaal van Seats2Meet. Deze zaal in het hart van de LocHal, werd 
oorspronkelijk gebouwd als muziekzaal voor het Nederlands Philharmonisch Orkest en is in 2018 
overgenomen van eigenaar Beurs van Berlage.  
 



 PERSBERICHT 

Pagina 2 van 2 

 

 
 
 
 

 
Aankondiging Salon Van Gogh 2020 
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Over Van Gogh in Brabant 
Vincent van Gogh werd geboren in Brabant in 1853. Dit was het begin van zijn buitengewone talent en zijn eigenzinnige 
karakter. In Brabant ontwikkelde hij zijn liefde voor het platteland en echte mensen, thema’s die zouden terugkeren in al zijn 
werk. De locaties in Brabant waar Van Gogh leefde en werkte, hebben hun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh 
Brabant (een label van Van Gogh Sites Foundation). Het verhaal van zijn leven wordt verteld in drie Heritage Centres, 39 Van 
Gogh-monumenten en door middel van een collectie van zijn originele werken in Het Noordbrabants Museum. Bezoekers 
kunnen meer te weten komen over Vincent, van zijn kindertijd in Zundert tot het begin van zijn carrière in Etten, en van zijn 
tekenlessen in Tilburg tot zijn eerste meesterwerk in Nuenen. 

Van Gogh Sites Foundation 
De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogherfgoed. De Foundation wil 
de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s 
in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staat het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en 
toekomstige generaties centraal. De Van Gogh Sites Foundation is de organisatie achter de Van Gogh Heritage Centres, Van 
Gogh Sites NV, Van Gogh Quality Label en bestemmingslabel Van Gogh Brabant. De Foundation werkt nauw samen met de 
Europese Van Gogh musea en erfgoedlocaties, verenigd in Van Gogh Europe. 
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