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19:00 PREMIUM Kleine wereld met bijzondere
culinaire daden, met de knolselderij als…
winnaar
18:55 PREMIUM Hoog in de top tien, toch niet in
de raad: voorkeursstemmen eisen hun tol in…
Breda
16:38 Drimmelen start de formatie met een
openbare zitting
16:17 Landelijke VVD-coryfee Bas van ‘t Wout
gaat in Breda kijken welke partijen willen…
samenwerken
14:09 Vrouw (85) vertrekt in Breda voor korte
rit met de auto, maar belandt 200 kilometer…
verder in Henegouwen

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

De Brabant Art Fair kende een prachtige eerste dag in de Grote Kerk van Breda. © Pix4Profs / Casper
van Aggelen

Grote kerk Breda staat in teken van
kunst met Brabant Art Fair
BREDA - In de Grote Kerk van Breda vond dit weekend de Brabant Art
Fair plaats. De kunstbeurs trok zowel kunstenaars als bezoekers uit heel
het land. Een opkomst die ze binnen de kunstwereld momenteel best
kunnen gebruiken. ,,Je hebt optimisme nodig in de maatschappij willen
mensen kunst kopen.”
Freek de Swart 13-03-22, 15:12 Laatste update: 16-03-22, 20:08

Standbeelden en olieschilderijen, maar ook lampen gemaakt van resthout en
kunstzinnige biologische tassen. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt
aangeboden bij een van de 64 stands van de Brabant Art Fair. ,,We proberen
de beurs hierbij zo laagdrempelig mogelijk te houden. In alle prijsklasses is er
wel wat te vinden, zelfs onder de 100 euro”, vertelt beursmanager Els van Lent
bij de ingang.

MEEST GELEZEN
‘Eerste coronapatiënt niet
in februari 2020, maar twee
maanden eerder al in…
Brabants ziekenhuis’
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Harde eis
Deze drempel is een harde eis van het evenement, want goede kunst is
volgens haar belangrijk voor de ontwikkeling van alle mensen. Niet alleen
emotioneel, maar ook qua denkpatronen. Op de eerste dag trok de beurs zo’n
900 peinzende bezoekers. Dit is iets minder dan de voorgaande editie, al merkt
Van Lent wel aan de inpaktafel dat er bovengemiddeld wordt verkocht. ,,Je kunt
ook beter tien geïnteresseerde bezoekers hebben, dan 100 mensen die je
stand voorbijlopen. We zijn tevreden.”
Kunstenaar Co Stam iets verderop in de kerk heeft daarentegen nog geen van
zijn beeldjes verkocht. Volgens hem heeft de kunstwereld het momenteel
zwaar door alle onzekerheid in de wereld. ,,Vanwege het coronavirus en de
oorlog in Oekraïne wordt er momenteel gewoon weinig verkocht. Je hebt
optimisme nodig in de maatschappij willen mensen kunst kopen.”

PREMIUM
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5 VRAGEN

Vrouw (85) vertrekt in Breda
voor korte rit met de auto,
maar belandt 200 kilomet…
verder in Henegouwen
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PREMIUM

BINNENKIJKEN BIJ
PREMIUM

Talent
Wel heeft de pandemie Stam geïnspireerd. Zo heeft hij beeldjes gemaakt van
de Griekse God Atlas en de Denker van Rodin in combinatie met de inmiddels
bekende stekelige virusbal. Mensen met kunstzinnige aspiraties raadt Stam
verder vooral aan om niet te wachten op het juiste moment, want dat creëer je
zelf. ,,Als je talent hebt is het bijna een misdaad tegen jezelf en de mensheid
om die niet te verzilveren.”

Nataliia vangt haar
Oekraïense familie thuis op,
maar waar hebben ze rech…
op? ‘Mijn zus wil hier
werken’

Lilian en Ron wonen in een
oude discotheek in Breda:
‘Er is niks retro aan. Alles i…
origineel’
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Breda erkent fout met
slopen deel historisch
sierhek in wijk Belcrum: ‘Di…
blijft een vreemd verhaal’

5

WEBWINKEL
WEEKDEAL: Rookmelder 2
stuks

Van €59.95 voor €35

Niet alle bezoekers op de Breda Art Fair zijn even enthousiast. Zo toont onder
andere Henk van der Veen zich openlijk teleurgesteld. ,,Ik merk dat ik meer
foto’s maak van de kerk dan de werken, het gemiddelde niveau is niet zo
hoog.” Volgens de kunstkenner raakt amateuristisch werk minder snel een
gevoelige snaar omdat de technische vaardigheid ontbreekt om beleving te
vangen. Andersom vraagt goede kunst ook een geoefend oog van het publiek.
,,Je moet een zekere ontwikkeling doormaken om kunst te waarderen. Je
bewust worden van de verbindingen in jezelf.” Helemaal teleurgesteld vertrekt
Van der Veen overigens ook weer niet terug naar Rotterdam. Het schilderij van
een vrouw op de uitkijk die onverwacht bezoek krijgt van een engel (‘De
boodschap’ van Annelies de Jong) emotioneerde hem namelijk wel. ,,Soms is
het aanzicht van één schilderij genoeg om je dag goed te maken, ook dat is
kunst.”

Attractiepark Slagharen

Hotelovernachting bij NH
Hotels voor 2 personen

Voor €89
Disney’s Aladdin - Tot € 10,voordeel per ticket!

Voor €49
Hij Gelooft in Mij - Tot € 10 ,voordeel per ticket!

Voor €43.95
BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

MEEST GEDEELD
‘Eerste coronapatiënt niet
in februari 2020, maar twee
maanden eerder al in…
Brabants ziekenhuis’
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Nataliia vangt haar
Oekraïense familie thuis op,
maar waar hebben ze rech…
op? ‘Mijn zus wil hier
werken’
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Breda erkent fout met
slopen deel historisch
sierhek in wijk Belcrum: ‘Di…
blijft een vreemd verhaal’
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Bredase juwelier heeft
naast sieraden deze week
ook F1-wagen in de winkel:…
‘Iedereen mag komen kijken’

PREMIUM

Eerherstel in Baarle-Nassau
voor CDA en VPB: ‘Een
interessante uitslag’

LEES MEER
5 VRAGEN

Poging tot doodslag
in Ulvenhout: ‘Het is
un bietje uit de hand
gelopen’

Belasting terugkrijgen met de
middelingsregeling: zo werkt het
In plaats van belasting betálen, belasting terugkrijgen. Dat kan (soms)
door gebruik te maken van de middelingsregeling. Daarbij bereken j…
hetmaart
gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar en betaal je
17
vervolgens over het gemiddelde belasting. Hoe werkt dat en wat levert

16 maart

UPDATE

OVERLEDENEN IN DE REGIO
Hans van der Mee
Cleem Verbunt
Gerrie Verhagen-Ceelen (Oss)
ENERGIEREKENING

FotoWesStrijd:
Breda door de bril
van Wes Anderson
BREDA - Zoete, heldere kleuren,
vintage-kleding, kekke hoedjes,
gekke uniformen, fantasievolle…
decors, symmetrie en
15 maart
verlatenheid. Het is een greep

Jan Boons (Dongen)

Wandelen over het
landgoed van
Henriëtte Roland
Holst in Achtmaal

Elseline (62): ‘Dan ga
ik toch gewoon weer
een paar dagen van
het gas af’

16 maart

11:00

Wim Vervenne
Jos Vos ('s-Hertogenbosch)
Anton Schoots (Heesch)

FAMILIEBERICHTEN

KOKEN & ETEN

Als de zonnebloemolie straks op raakt,
zijn dit goede
alternatieven
13:30
PREMIUM

VIDEO

Doorgaande weg Chaam
afgesloten na gaslek
CHAAM - De Dorpsstraat in Chaam is donderdagmiddag urenlang
dicht voor het verkeer. Dat komt door een gaslek. De Dorpsstraat is de
doorgaande weg in het dorp.
17 maart

Skyline en hotspots:
Femke zet Breda op
de (speel)kaart
Speelkaarten met Breda als
thema, die bestaan toch al? Dat
zou je denken. Maar Femke…
Reuvers ontwikkelde een unieke
11:00
stok met hulp van haar man

Rusland meldt gevechten in het
centrum van Marioepol
Lokale partijen hebben de
overhand in Midden-Brabant

Oekraïense militairen filmen
gebombardeerd theater in
Marioepol

BEKIJK ALLE VIDEO'S

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van Brabants Dagblad ontvangen via e-mail?
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