
 “IN DE VOETSPOREN VAN VAN GOGH”: CULTUREEL SEIZOEN AUVERS-SUR-OISE 2015 
 IN HET TEKEN VAN VINCENT VAN GOGH
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Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh 
(1853-1890) stierf. Diverse Europese instellingen en organisaties 
herdenken dit in 2015 door middel van tentoonstellingen, evenementen 
en andere culturele programma’s. Ook Auvers-sur-Oise, het dorp waar 
Van Gogh de laatste 70 dagen van zijn leven verbleef en zijn laatste 
adem uitblies, neemt deel aan de activiteiten en wijdt zijn culturele 
seizoen 2015 aan Vincent van Gogh (van 4 april t/m 20 september).

Gedurende de 37 jaar van zijn leven betrekt Van Gogh 38 verschillende 
adressen in Nederland, België, Engeland en Frankrijk. In Frankrijk 
realiseert de kunstenaar in minder dan vijf jaar de werken die hem zo 
beroemd maken. Het is ook in Frankrijk, meer specifiek in Auvers-sur-
Oise, een kunstenaarsdorp op 30 kilometer ten noordwesten van Parijs, 
dat Van Gogh een eind maakt aan zijn leven. In amper 70 dagen schildert 
hij er bijna 80 werken. Sommige daarvan behoren tot de meest bekende, 
zoals Korenveld met kraaien, Portret van Dr. Gachet en De kerk van Auvers.

Het hedendaagse Auvers-sur-Oise kan de bezoeker als een soort 
openluchtmuseum ervaren. De tijd lijkt er te hebben stilgestaan. Op de 
begraafplaats, tussen korenveld en dorp, liggen Vincent en zijn broer Theo 
gebroederlijk naast elkaar begraven. Een informatiepaneel voor de ingang 
van het kerkhof gaat in op het overlijden van de kunstenaar en op de reacties 
die dat teweegbracht. Vele andere historische monumenten, waaronder het 
kasteel en de kerk van Auvers die Van Gogh op doek vereeuwigde, maar 
ook het atelier van Daubigny en het huis van Dr. Gachet, verwijzen naar 
het verblijf van de kunstenaar in het dorp. Ook de kamer in de Auberge 
Ravoux waar Van Gogh stierf kan bezichtigd worden. 

Onder de naam “In de voetsporen van Van Gogh” slaan de culturele 
partners in Auvers-sur-Oise voor de tweede keer de handen ineen om de 
circa 220.000 bezoekers – vaak heuse ‘pelgrims’ - die het dorp jaarlijks 
ontvangt een rijk en afwisselend programma te bieden. Het betreft een 
initiatief van de gemeente Auvers-sur-Oise, in samenwerking met het 
Institut Van Gogh en ondersteund door het regionaal toerismebureau 
Paris Ile-de-France (Paris Region Tourist Board). 

In de voetsporen van Van Gogh
Van 4 april t/m 20 september 2015



 IN DE VOETSPOREN VAN VAN GOGH  

CULTUREEL PROGRAMMA 2015 – VAN 4 APRIL T/M 20 SEPTEMBER
(voor de details zie de aparte fact sheets in de persmap)

INSTELLINGEN ONDER BEHEER VAN HET DEPARTEMENT VAL D’OISE:

– Château d’Auvers (kasteel van Auvers): tentoonstelling van kunstenaarscollectief onder leiding 
   van Nowart in de Orangerie Sud 

– Maison du Dr Gachet (huis van Dr. Gachet): expositie met circa 70 gravures van uitgever en 
   kunsthandelaar Goupil uit de collectie van het Musée d’Aquitaine (Bordeaux)

De educatieve informatiepanelen in het dorp zijn gerealiseerd door: het Institut Van Gogh, Paris Region Tourist 
Board en de gemeente Auvers.

INSTELLINGEN ONDER BEHEER VAN AUVERS-SUR-OISE:

– Musée Daubigny: tentoonstelling ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de filmopnames in 
   Auvers-sur-Oise voor de film Lust for Life van Vincente Minnelli, met filmfragmenten, opnamefoto’s, etc.   
   
– Office de Tourisme (toerismebureau): op 4 april 2015 opent het nieuwe toerismebureau van Auvers-sur-Oise    
   in het Parc Van Gogh  

– Eglise Notre Dame d’Auvers (kerk van Auvers) 

– Kerkhof waar onder meer Vincent en Theo van Gogh begraven liggen

INSTELLINGEN IN PRIVÉ-BEHEER:

– Musée de l’Absinthe (absintmuseum): fototentoonstelling met absintscènes in films aan het eind 
   van de 19de en begin van de 20ste eeuw 

– Maison-Atelier de Daubigny (atelier-huis van Daubigny)

– Auberge Ravoux, ook bekend als “Maison de Van Gogh”
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– Festival van Auvers: 35ste editie 

– Van Gogh Europe

– Institut Van Gogh / Dr Wouter van der Veen

OVERIGE DEELNEMERS:
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VAN GOGH, 125 JAAR INSPIRATIE 

De Stichting Van Gogh Europe heeft de 125ste sterfdag van de kunstenaar aangegrepen 
om de Nederlandse kunstenaar in 2015 uitgebreid te eren rond het thema “125 jaar 
inspiratie”. Musea, erfgoedlocaties en culturele evenementen in Nederland, België en 
Frankrijk hebben zich door Van Gogh laten inspireren om een afwisselend programma 
samen te stellen die bezoekers de kans biedt om de kunstenaar, zijn leven en zijn werk 
beter te leren kennen. 
Meer informatie: www.vangogheurope.eu.

INSTITUT VAN GOGH

Het Institut Van Gogh is in 1987 opgericht met als doel om de ziel en geest van Vincent 
van Gogh in Auvers-sur-Oise te behouden. Het verzorgt de culturele activiteiten van 
de Auberge Ravoux, de laatste woonplaats van Van Gogh. Deze herinnerings- en 
ontmoetingsplek (‘lieu de mémoire - lieu de vie’) is in 1995 uitgeroepen tot historisch 
monument en is de enige plek waar Van Gogh heeft gewoond die in zijn oorspronkelijke 
staat is gebleven. Van 2014 tot 2016 coördineert het Institut Van Gogh, in samenwerking 
met het regionaal toerismebureau Paris Ile-de-France, de ontwikkeling van een hoogwaardig 
cultureel aanbod op het thema “In de voetsporen van Van Gogh”.

De volledige persmap met meer achtergrondinformatie over het cultureel seizoen 2015 in Auvers-sur-Oise is te 
downloaden via www.surlespasdevangogh.eu en www.pro.visitparisregion.com. Daar vindt u tevens afbeel-
dingen van werk van Van Gogh en foto’s van Auvers-sur-Oise in hoge resolutie en vrij van rechten.

Op 2 en 4 april worden persdagen georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van het seizoen.

Bureau Heidi Vandamme:
T +31 (0)6 295 32 686, 
bureau@heidivandamme.nl

Institut Van Gogh:
janssens@institutvangogh.com

Noot voor de redactie

Perscontact “in de voetsporen van Van Gogh”:
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