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Highlights voorlopig programma Brabant Celebrates Food 2018
Met Brabant Celebrates Food, nodigt de regio bewoners en bezoekers uit voor een ontdekkingstocht naar
smaakvol erfgoed, eetavonturen en Brabantse gastvrijheid. De vier Brabantse regio’s hebben speciaal voor
dit jaar een rijkgevarieerd programma ontwikkeld en ook de vrijetijdssector zet zich in voor onvergetelijke
foodbelevingen in 2018. Hieronder een greep uit het Brabantbrede programma van 2018*. Voor meer
informatie: www.brabantcelebratesfood.com.

Januari/Februari/Maart
We Are Food – over de kunst van voedsel
24 februari t/m 16 september 2018, Oss
Met de tentoonstelling We Are Food wil Museum Jan Cunen zijn bezoekers op een nieuwe en ongewone
manier naar voedsel laten kijken. Een ruime selectie kunstwerken, van schilderijen, foto’s en beelden tot
installaties, videokunst en design, maken de kijker op originele wijze bewust van onze weliswaar dagelijkse
maar desondanks gecompliceerde omgang met voedsel.
Open dagen Verspillingsfabriek
Zondag 4 en 18 maart 2018, Meierijstad
In Nederland wordt jaarlijks bijna 5 miljard euro aan voedsel weggegooid. Dat moet en kan anders. De
Verspillingsfabriek werkt aan innovatieve oplossingen om verspilling van voedsel tegen te gaan.
Belangstellenden kunnen op 4 en 18 maart een kijkje nemen in de keuken van de Verspillingsfabriek.

April/Mei/Juni
ProefMei
31 mei t/m 3 juni 2018, Bergen op Zoom
Culinair en cultureel festival met natuurbeleving op de Brabantse Wal, de historische binnenstad van Bergen
op Zoom en de prachtige ambiance van een van de fraaiste stadspaleizen van Europa, het Markiezenhof.
Proef streekproducten zoals de befaamde drie A’s: ansjovis, asperges en aardbeien bij de restaurants en op
de culinaire pleinen van de Brabantse Wal, Mechelen en Oudenaarde.
Restaurant op ’t land
5 tot en met 27 mei 2018, Wouw
Aan de rand van het prachtige West-Brabantse platteland, verscholen tussen Wouw en Heerle, verrijst een
pop-up restaurant tussen de aspergevelden, waar gasten van de meest fantastische aspergegerechten
kunnen genieten, vers van het veld.
Visbakwedstrijden
10 mei, Woudrichem
De visbakwedstrijden zijn onderdeel van het Festival Weekend Woudrichem met als grote publiekstrekker
het landelijk uniek te noemen Woerkums kampioenschap vis bakken. Door de eeuwen heen waren er in
Woudrichem veel vissers, die hun brood verdienden in de riviervisserij. Op talrijke plaatsen zijn er nog allerlei

mooie herinneringen aan de visserijtijd, met als middelpunt ondermeer het visserijmuseum en de
Stadshaven met zijn historische werf.
Aardbeienfeesten
9 en 10 juni 2018, Zundert
Grootse aardbeienbraderie in Zundert. Tijdens de Aardbeienfeesten worden de maquettes van het
Bloemencorso in Zundert gepresenteerd,
Nacht van een Goei leven
23 juni 2018, Land van Cuijk
Beleef de kortste nacht op bijzondere locaties in het Land van Cuijk. Een uniek evenement op tenminste
negen bijzondere locaties: Op het water, in de bossen, langs de velden en aan dorpspleinen. Denk aan:
spannende wandelingen in de schermer van de nacht; (h)eerlijke proeverijen en pop-up diners onder de
sterren; lichtkunst op historische gebouwen, poëzie en interessante lezingen.

Juli/Augustus/September
Food design week
6-7-8 juli 2018, Meierijstad
De Food Design Week draait om Food, Fun en Future. Het grotendeels gratis festival laat crossovers zien
tussen Food en Art en biedt kook- en straattheater, proeverijen en wandelroutes, open podia met
kunstenaars en muziek, Tijdens de Food Design Week is ook de speciaal voor de gelegenheid geschreven
voorstelling de ‘Veevoederfabriek’ van theatergroep Het Groote Hoofd te zien. Daarnaast zijn er lezingen en
zet de horeca de deuren wagenwijd open. Een week vol inspiratie, avontuur en beleving.
Tentoonstelling Food & Fictie
30 juni – 28 oktober 2018, ’s-Hertogenbosch
Het publieksproject Food & Fictie is een culturele verkenning van ons voedsel. Door middel van historische
en hedendaagse objecten, schilderijen, foto's en films, maar ook ontwerptekeningen, verpakkingen en
serviesgoed toont het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch de vormgeving van ons eten. De tentoonstelling in
het museum is de inhoudelijke uitvalsbasis voor een programma met workshops, lezingen en andere
evenementen die de verhalen van ons voedsel vertellen.
Bourgondisch Breda
21 september-30 september, Breda
Tijdens Bourgondisch Breda kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende events, workshops en
proeverijen. Of een tafel reserveren voor de bourgondische restaurantweek en profiteren van veel voordeel
bij meer dan 100 restaurants. Bourgondisch Breda heeft ook thematische, culinaire routes. Als bezoeker loop
je zo tijdens een middag of avond van deur tot deur en geniet je overal van een klein hapje en drankje.

Oktober/November/December
We Are Seafood
5 -7 oktober, Bergen op Zoom, Brabantse Wal
Speciale editie van ProefMei waar internationaal wordt samengewerkt in de Vlaams-Nederlandse Delta maar
ook met het Ierse Galway (met Brabant titeldrager European Region of Gastronomy 2018). Op het
programma staan onder andere een Foodfestival, Kookclinics door scholen, keukens uit de verschillende
nationale en internationale regio's die deelnemen en een college tour.
Festival Circolo
12 -21 oktober, Leijpark Tilburg
Festival Circolo is het grootste circusfestival van Nederland. Een evenement bomvol eigentijds circus: een
cross-over van uiteenlopende circustechnieken met moderne dans, theater, (live) muziek, vormgeving en
beeldende kunst. Dit jaar een bijzonder foodaanbod, dat in de sfeervolle setting van het festival een nieuwe
dimensie toevoegt aan culinair genieten.
Oerlekker Maashorst
13 – 21 oktober, De Maashorst
Tijdens dit meerdaags festival maken bezoekers van deze unieke streek kennis met het natuurschoon en de
streekproducten die Maashorst zo bijzonder maken. Met activiteiten voor alle leeftijden en verleidelijke
Oerlekker arrangementen.
Dutch Agrifood Week
12, 13 en 16 oktober ’s-Hertogenbosch
Groot event op diverse plekken in de stad. Thema 'Dataficering van ons voedsel'. Met presentaties, debatten,
fooddesigners, bedrijfsbezoeken, Start-up festival.
Dutch Design Dinners
20-28 oktober, Eindhoven
Sectie-C introduceert tijdens de Dutch Design Week ‘DDW Dinners’: een smakelijk meer-gangendiner in het
atelier of de werkplaats van een ontwerper. Dat betekent intiem tafelen aan de zaagtafel temidden van
lasapparaten en boormachines, terwijl een chef-kok en een fooddesigner gerechten bereiden en ontwerpers
als gastheer of gastvrouw optreden.
GLOW spots
10-17 november 2018
Ieder jaar in november staat Eindhoven bol van lichtkunst. Een expositie in de openbare ruimte van zo’n 30
lichtkunstwerken van befaamde kunstenaars uit binnen- en buitenland. GLOW spots zijn inspirerende en
verrassende horecaconcepten die passen bij de uitstraling van GLOW Eindhoven, met ieder een eigen sfeer.
Er is ruimte voor een diner, een drankje of een snelle hap, een unieke food beleving.
Het sterrendiner
Winter, Meierijstad
Op een verrassende locatie laten sterren- en topkoks uit heel Nederland zien wat zij in huis hebben. Zij
combineren Food en Design tot een ludieke foodbeleving. Gasten kunnen aanschuiven bij steeds een andere

kok en krijgen een bijzonder en verrassend programma voorgeschoteld. Het sterrendiner belooft een ware
beleving en een event van topniveau te worden.
Feest van de Brabantse gastronomie en gastvrijheid
December 2018
Slotmanifestatie waarin de Brabantse gastronomie en gastvrijheid centraal staan. Met o.a. de uitreiking van
de Brabantse Gastvrijheid Bokaal.

Doorlopend programma
GAST
De Mariakapel midden in het centrum van ’s-Hertogenbosch is omgebouwd tot het (tijdelijke) heiligdom van
de chefs van Brabant. Een uniek en sfeervol pop-up restaurant waar het hele jaar door uiteenlopende
culinaire evenementen worden georganiseerd: van kookworkshops tot thematische diners, van
masterclasses tot festivals. Hier gaan de 28 beste chefs van Brabant, verenigd in Noord-Brabant Culinair
(NBC), dit jaar de sterren van de hemel koken.
City Food & Film Festival
Film, presentaties, proeven en debatteren. Dit festival start in Verkadefabriek (’s-Hertogenbosch) en trekt
daarna langs filmhuizen en theaters in heel Brabant.
Roosendaal 750 Geniet Toer
In 2018 bestaat Roosendaal 750 jaar en viert dat met een jaarrond programma. Met onder andere een
'Roosendaal-750-gerechtje of drankje' op de kaart van 20 restaurants in de stad. Bezoekers kunnen sparen
voor een zilveren of gouden 'Roosendaal-750-pin', een uniek souvenir.
Roadshow Eet je beter
De foodtruck van FoodforCare en CZ gaat 12 Brabantse marktpleinen af met creative chef Robert Danse van
Maison van den Boer. Hij bereidt ter in plekke smakelijke gerechten van een innovatieve voedingslijn tegen
Diabetes 2. Vanaf mei 2018.
Fietsroutes Brabantse Keuken
• Pop-up foodroutes van Routebureau Brabant met bijzondere programmering aan de route, voorjaar
2018
• Foodstrippenkaart fiets- en wandelroutes, vanaf mei 2018 Meierijstad
• Proef de vijf trappisten fietsroute, hele jaar
• Ons plattelandsrondje: ontdek de plattelandsbedrijven in Land van Cuijk met een speciale editie op
20 mei 2018.
Bijzondere foodarrangementen 2018
• Oerlekker Maashorst arrangementen vanaf april, Bernheze, Landert, Oss, Uden

•
•
•

Goei Leven arrangementen: 10-11 maart in Maasheggen, 19-20 mei Land van Cuijk, 23-24 juni Nacht
van een Goei leven, Pluk en Oogstfeest kasteel Tongelaar 13-14 oktober
Brabantse toparrangementen met foodbeleving vanaf juni 2018.
Arrangementen de Kazerne: Eindhoven: wine dine design destination en Beer Bites & lights

Foodcourts en foodfestivals
• Gezellige zaken, 11-12-13 mei, ’s-Hertogenbosch
• Hap Stap festival, 19-20-21 mei, Roosendaal
• Heerlijk Heesch, 26-27 mei, Heesch
• Foodstock festival 8-9-10 juni Oss, 24-25-26 augustus Veghel
• Foodfestival Oss 24-26 augustus, Oss
• Foodstoet, 31 augustus – 2 september, Bergen op Zoom
• Van Boer tot Bord 15-16 september Zeeland
• Bourgondisch ’s-Hertogenbosch, 14-15-16 september
• Down Town Gourmet Market Eindhoven, hele jaar
• Lekker Etten-Leur, 31 augustus-1 september, Etten-Leur
• Pruvement, 1 juli, Oosterhout
• Tilburg Culinair “Good Food”, 27-30 september, Tilburg
• Smaak karavaan 15-17 september, Spoorzone Tilburg
Speciaalbier
• Speciaal Bierfestival, 16 mei, ‘s-Hertogenbosch
• Speciaalbier festival, juli, Oss
• Vier ’t Leven Berne abdijbieravonden, 21 maart, 21 juni, 21 september, 21 september, Berne
• Hop on hop off festival, 6-7-8 april Breda
• Koningshoeven Trappisten Brouwerij, bezoek, hele jaar, Tilburg
• Vandeoirsprong, brouwerij proeflokaal en museum, hele jaar, Oirschot
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* Dit is een voorlopig programma en onder voorbehoud van wijzigingen. Meer programma-informatie staat op
brabantcelebratesfood.com.

