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OSS EN OMGEVING
Jeroen Bosch Event 
bij Galerie Sous-Terre:
Galerie Sous -Terre en Beeldenpark
zondag 6 maart 2016 t/m 
zaterdag 31 december 2016

Hedendaagse schilderijen, beelden en 
bijzondere kunstobjecten zoals bewegen-
de robots, dierlijke sieraden en bijzondere 
lampen. Bosch-achtige beelden zoals een 
wandelende fontein. Met 1000 vierkante 
meter expositie ruimte en 30.000 vierkante 
meter beeldentuin een bijzondere Jeroen 
Bosch Ervaring.

VIA CAELUM:
De artist Lith
Vrijdag 12 augustus 2016 t/m 
zondag 25 september 2016

Heerlijk wandelen over middeleeuwse pa-
den in het Dorp aan de rivier. Het wandel-
pad loopt langs zeven (!) Tuinen der Lusten.

Zandsculpturen Festival Brabant:
Centrum Oss Voormalige (terrein) 
Bergoss fabriek 
juni - september 2016

Bijna 1 miljoen kilo speciaal beeldenzand 
is omgetoverd tot een indrukwekkende 
tentoonstelling van zandsculpturen tot wel 8 
meter hoog. Ook met een prachtige Tuin der 
Lusten route door Oss.

Internationaal Mozaïek festival Oss
Centrum Oss
zondag 18 september 2016 t/m 
zondag 30 oktober 2016

Een spectaculaire wandmozaïek van 24 m² 
gemaakt door Ossenaren uit 23 kernen en 5 
wijken van Oss. Het kunstwerk is geïnspi-
reerd op de Tuin der Lusten.

De Tuin der Lusten is een beroemd 
schilderij van Jheronimus Bosch. 
Het is precies 500 jaar geleden dat 
deze beroemde Bossche schilder 
overleed. ’s-Hertogenbosch herdenkt 
hem onder andere met een grote 
tentoonstelling. Helaas komt 
De Tuin der Lusten niet in deze 
tentoonstelling. Het is te kwetsbaar 
om te vervoeren. Daarom biedt Oss 
bezoekers een heel bijzondere Tuin 
der Lusten aan. Onze prachtige 
buitengebieden zijn dit jaar de Tuin 
der Lusten. Arrangementen, evene-
menten en tentoonstellingen geïnspi-
reerd op Jheronimus Bosch maken er 
een bijzondere Tuin der Lusten van! 

Meer informatie over de Tuin der 
Lusten in Oss vindt u op 

www.datisoss.nl

Slapen in de Tuin der Lusten of een 
Jeroen Bosch weekend arrangement?
Op zoek naar een leuk arrangement? 
Of andere activiteit in de Tuin der Lusten? 

Kijk op: 
www.vvvoss.nl 
www.maasmeanders.nl
www.uitpuntoss.nl

Download de app Bosch Experience 
voor een mooie route door Oss en 
maak kans op een van de leuke prijzen!



Unieke fotowandeling 
door de Tuin der Lusten:
Rob Pluijm fotografie
zaterdag 30 april - 06:30
zaterdag 21 mei - 06:30

In alle vroegte vertrekken met fotograaf Rob 
Pluijm om te genieten van de Tuin der Lus-
ten en beter foto’s leren maken in de natuur. 
Het is een combinatie van een cursus en 
een dagje uit.

Expositie: 
‘De Tuin der Lusten in Ravenstein’
Museum voor vlakglas- en 
emaillekunst Ravenstein
zondag 14 februari 2016 t/m 
dinsdag 31 mei 2016

Een prachtige expositie over de Tuin der 
Lusten met gebrandschilderde glas-in-lood-
panelen, geëmailleerde vogels en insecten 
gemaakt van bijzondere materialen. 

Expositie ‘Chris Berens: 
een moderne Jeroen Bosch’
Museum Jan Cunen
zondag 21 februari 2016 t/m 
zondag 26 juni 2016

Museum Jan Cunen laat de fantasiewereld 
van Chris Berens zien. Met ruim 50 schilde-
rijen en tekeningen. 

Wandeling en expositie: 
‘De Tuinen der Lusten in Demen’
zondag 29 mei 2016 t/m 
zondag 11 september 2016

Een prachtige tentoonstelling door email-
leurs maakt een wandeling door zestien 
verschillende siertuinen in de Tuinen van 
Demen compleet. Vooral combineren met 
een bezoek aan Museum voor vlakglas- en 
emaillekunst in Ravenstein!

Lezing Jheronimus Bosch
Volksuniversiteit Oss
woensdag 2 maart, 19:30

In deze lezing wordt de leefwereld, het 
werk en de cultuurhistorische context van 
Jheronimus Bosch geschetst. Zin en onzin 
van verschillende visies over Bosch komen 
aan bod. Een goede voorbereiding voor het 
Jheronimus Bosch-jaar.

Workshop: 
Jheronimus Bosch in Glas in lood
Museum voor vlakglas- en 
emaillekunst Ravenstein
10 zaterdagen van 10:30 tot 16:30

In de workshop maakt u een raamhanger 
van glas in lood met verschillende afbeel-
dingen geïnspireerd op het werk van Jhero-
nimus Bosch.

Film: 
Jheronimus Bosch, 
touched by the devil
Cultuurpodium Groene Engel
zaterdag 5 maart, 20:30

De film volgt het team van
Bosch-experts dat het 
mysterie van alle 25 nog 
bestaande schilderijen 
van Bosch probeert 
te ontrafelen.

Reizende expositie: 
‘Atelier Kunstfabriek 
Oss gaat Bosch’
Op verschillende locaties in Oss
dinsdag 8 maart 2016 t/m 
zaterdag 31 december 2016 

Kunstfabriek Oss is een dynamische en 
kleurrijk atelier in het centrum van Oss, 
waar kunstenaars met een verstandelijke of 
meervoudige beperking worden uitgedaagd 
om hun talenten verder te ontwikkelen. Deze 
expositie bestaat uit olie- en acrylschilderij-
en en werken in papier-maché. 

Glaskunst-expositie: 
‘Licht op Jeroen Bosch’
Museum voor vlakglas- en 
emaillekunst Ravenstein
Vrijdag 3 juli 2015 t/m donderdag 
31 maart 2016

Hedendaagse beelden met moderne 
onderwerpen zoals de sociale media, de 
strijd om het bereiken van top in je carrière 
en de oorlogsdreigingen. Beelden die zo uit 
het brein en de penselen van de beroemde 
kunstenaar konden komen.

Expositie: 
kunstenaars @Paulus
@Paulus Oss
zaterdag 2 april - 11:00
zondag 3 april - 11:00

De kunstenaars@Paulus maakten speciaal 
voor “Bosch-500” een kunstwerk en riepen 
kunstenaars en inwoners van Oss op om 
hetzelfde te doen. Zij lieten zich inspireren 
op het schilderij De Tuin der Lusten.

MuseumZondag lezing: 
Tuin der Lusten Museum voor 
vlakglas- en emaillekunst 
Ravenstein zondag 10 april - 15:00

Een lezing door kunsthistorica Marie Chris-
tine Walraven over het leven, denken en 
handelen van de vijftiende-eeuwse mens. 
Een tijd waarin religie een belangrijke plaats 
innam en Jheronimus Bosch thema’s als 
verleiding en zonde op geheel eigen wijze 
weergaf. 

Meesterlijk werk in Acropolis:
Stichting Gemeenschapshuis Acropolis
vrijdag 22 april 2016 t/m 
zondag 24 april 2016

Kunstenaars van het Genootschap Beelden-
de Kunst Oss brengen een eerbetoon aan 
Jheronimus Bosch.


