
"GOGHMANIA " 
 
Basisgedachte: 
Van Gogh en Nuenen: Van Gogh beleefde een enerverende en leerzame tijd in 
Nuenen, ondermeer resulterend in zijn eerste grote werk: De aardappeleters. 
In Nuenen en omgeving heeft hij vele tekeningen en schilderijen gemaakt, vaak met 
de werkende mens als middelpunt.  
Vincent van Gogh nam hier pianolessen omdat hij verband zag tussen kleur en klank 
als verbindingen tussen de zintuigen in de hersenen. 
Aristotiles, Newton en latere studies van Fechner en tegenwoordige cognitieve 
psychologen bevestigen dit fenomeen. 
 
Voorstel: 
Het componeren en uitvoeren van "Goghmania", gebaseerd op van Gogh’s verblijf in 
Nuenen, dit veronderstelde fenomeen met van Gogh's kleurgebruik en zijn werken, 
onderwerpen, geschriften, gedrag, belevenissen, Nuenenaren, schilderijen, etc. 
vertaald als multimediaal evenement. 
 
Goghmania is een muzikale reis door de tijd, met als hoofdpersoon van Gogh en 
Nuenen. Op het markante gebouw het klooster en in Park Nuenen ondergaat het 
publiek een indringend muziekstuk en lichtschouwspel gecombineerd met vele 
solisten, percussionisten, een koor en tientallen figuranten.  
 
Samenwerking zal gezocht worden met lokale koren, muziekgezelschapppen, 
vrijwilligers, ondersteund door ondernemers en provinciegelden. 
 
- Prachtige promotie voor Nuenen 
- Trekt vele bezoekers uit hele land. 
- Nationale en internationale media attentie. 
- Met toepassing van “Nuenen-App” blijft de show immer zichtbaar d.m.v. 

Smartphone, voor alle bezoekers van Nuenen. 
 
Inkomsten kunnen tevens gegenereerd worden: 
- Concept is herhaalbaar. 
- Toepasbaar voor andere van Gogh-locaties. 
 
Het budget is gebaseerd op: Concept, regie, productie,muziek, beeld, beeld- en 
geluidfaciliteiten, logistiek, solisten, koren, figuranten.  
 
Budget:  € 120.000 - € 150.000 
Concept:  Peter Nagelkerke, Ad Maas en Ed van Otterdijk. 
Muziek/regie: Ad Maas en Ed van Otterdijk 
Beeld/geluid  Hoevenaars 
Logistiek, solisten, koor, figuranten: zoveel mogelijk uit Nuenen en regio.   
Mobile App:  Optioneel.  
( Een app die de toeristen door Nuenen leidt, je kunt de show, en bijv. de pastorie( 
van binnen) en meerdere van Gogh plaatsen en verhalen door je mobiel te richten, 
bekijken inc. muziek en gesproken tekst) 


