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’s-Hertogenbosch, 20 juli 2015
Bosch Open Expo (B.O.E.)
Jheronimus Bosch, zijn werk en wereld, inspireren tot op de dag van vandaag kunstenaars over de
hele wereld. Met Bosch Open Expo, biedt Jheronimus Bosch 500 een platform waar professionele
kunstenaars en amateurs uit binnen- en buitenland hun werk kunnen tonen aan een breed publiek.
Naar het model van de Zomerexpo in Den Haag, heeft Bosch Open Expo een eigen Bosch karakter. Het
is een unieke tentoonstelling, geïnspireerd op Bosch en te zien op verschillende locaties in de stad van
de meester. De inschrijving is open voor iedereen vanaf 15 jaar. De selectie vindt plaats op 21
november 2015 door een deskundige jury en de expositie start op 19 maart 2016, in de slagschaduw
van de grote tentoonstelling met de originele werken van Bosch in Het Noordbrabants Museum.
Bosch Open Expo in de hele stad
Jheronimus Bosch 500 werkt voor dit project nauw samen met de Bossche musea,
tentoonstellingslocaties en openbare instellingen, zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De expositie strekt
zich uit over zowel reguliere tentoonstellingsplekken als openbare ruimtes. Bewoners en bezoekers van
de stad komen zo tijdens het evenementenjaar 2016 op verschillende plaatsen in aanraking met het
werk van hedendaagse kunstenaars die zich, op hun beurt, kunnen verheugen over een groot publiek.
Nieuwe vormen van samenwerking
Het Noordbrabants Museum en het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch zullen speciaal voor Bosch
Open Expo buiten hun eigen muren een locatie inrichten. Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch werkt
daarvoor samen met kunstencluster Willem II Fabriek en Het Noordbrabants Museum zal de
tentoonstellingsruimte in het stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch inrichten. Ook Würth
Nederland participeert in de organisatie met haar Kunstlocatie Würth.
Breed gedragen initiatief
Bosch Open Expo is een goed voorbeeld van de manier waarop de manifestatie Bosch 500 organisaties,
professionele kunstenaars en amateurs samenbrengt in nieuwe culturele initiatieven die de stad
verrijken. Mark Eijsink Smeets (projectleider): ‘We zijn erg verheugd over het enthousiasme waarmee
Bosch Open Expo in de stad wordt opgepakt en verwachten binnenkort de namen van de eerste
juryleden te kunnen presenteren’.

www.boschopenexpo.nl
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Deelnemende locaties en instellingen
Het Noordbrabants Museum, Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Willem II Fabriek, Kruithuis, Museum
Slager, Kunstlocatie Würth, Stadskantoor gemeente ’s-Hertogenbosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis,
Kunsthal Boschveld, De Muzerije.

Welkom thuis, Jheronimus!
Inwoners en bezoekers van ’s-Hertogenbosch en Brabant herdenken met de meerjarige, internationale
culturele manifestatie Jheronimus Bosch 500 van 2010 tot en met 2016 het vijfhonderdste sterfjaar van
Nederlands belangrijkste middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516). Met Jheronimus’
werk als onuitputtelijke inspiratiebron herleven zijn tijd en thema’s in uiteenlopende, feestelijke
evenementen: bijzondere muziek-, dans-, theater- en circusproducties, tentoonstellingen, projecten in
de openbare ruimte, lichtpresentaties, boeken, games en apps. Maar ook in wetenschappelijk
onderzoek, restauraties en bijzondere tentoonstellingen. Alles voor (én met) een breed en divers, jong
en oud publiek uit binnen- en buitenland. Jheronimus Bosch 500 brengt zo de beroemdste zoon van de
stad terug naar de plek waar hij alles bedacht en maakte, naar ’s-Hertogenbosch.
Bosch Open Expo is een productie van Jheronimus Bosch 500.

www.boschopenexpo.nl

