BELEIDSPLAN STICHTING LUCAS GASSEL HELMOND
Naam van de instelling
Stichting Lucas Gassel

RSIN/fiscaal nummer
8586.19.428

Contactgegevens
Het secretariaat van de stichting is gevestigd op het adres Vlierbes 2, 5708 DV Helmond. De
penningmeester is te bereiken via e-mail: toon@lucasgassel.nl

Doelstelling
Gemeente Helmond en de Stichting Lucas Gassel Helmond zetten zich in voor het realiseren van het
Lucas Gassel Jaar in Helmond.
De Stichting Lucas Gassel organiseert het Lucas Gassel Jaar rond de herdenking van het 450ste
sterfjaar van de meester-landschapsschilder uit Helmond. Het herdenkingsjaar vormt de aanleiding
voor een veelzijdig en inspirerend programma waarvoor de Stichting Lucas Gassel verantwoordelijk
is. Een programma in Helmond, in de regio en Brabant en ook internationaal.
De Stichting Lucas Gassel neemt de overkoepelende organisatie op zich. De Stichting, officieel
opgericht op 20 maart 2018, fungeert als bestuur van het totale programma, verzorgt het
programmamanagement en verbindt alle deelnemende partijen en initiatieven.
De beoogde doelstellingen van het Lucas Gassel Jaar zijn:
-

Inwoners van Helmond kennis laten maken met Lucas Gassel, de tijd waarin hij leefde en de
geschiedenis van de stad;
Het stimuleren van cultuurparticipatie door zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de
activiteiten tijdens het Lucas Gassel Jaar;
Het vergroten van een positief imago van de stad Helmond bij haar inwoners en bezoekers van
buiten;
Het verhogen van het aantal bezoekers uit binnen- en buitenland aan Helmond en Museum
Helmond, waarmee het Lucas Gassel Jaar een stimulans geeft aan de binnenstedelijke economie.

Belangrijk en centraal onderdeel is de overzichtstentoonstelling over het leven en werken van Lucas
Gassel. De tentoonstelling is een productie van Museum Helmond waarvoor het Museum integraal
verantwoordelijk is.
De activiteiten in het Lucas Gassel Jaar zijn gericht op een breed publiek: inwoners en bezoekers van
buiten (regio, nationaal en internationale bezoekers uit de grensregio’s). Inwoners,
onderwijsinstellingen, verenigingen, ondernemers en culturele instellingen in de stad worden
nadrukkelijk betrokken bij het jaar door de Stichting Lucas Gassel.

Bestuurssamenstelling
Het stichtingsbestuur bestaat uit een aantal betrokken Helmonders met een breed netwerk. Het
college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Helmond heeft het stichtingsbestuur bij
elkaar gebracht en hen uitgenodigd een rol te vervullen in de organisatie.
Samenstelling van het Bestuur:
-

Betty van de Walle (voorzitter)
Toon Dingen
Philippe van Esch
Ad de Kroon
Anka Kuypers
Netteke van Thiel

Programmamanager
Lian Duif: lian@lucasgassel.nl

Activiteiten van de stichting
De Stichting Lucas Gassel richt zich op de realisering van een evenwichtig en kwalitatief programma.
De Stichting zal daartoe een plan opstellen waarin een duidelijke visie komt over de wijze waarop de
kwaliteit in het programma zal worden geborgd. Dat zal afgestemd worden met de initiatiefnemers
die in de vorm van de adviesraad voor het bestuur van de Stichting Lucas Gassel betrokken worden.
Ook Museum Helmond zal daarbij betrokken zijn.
Hoofdlijnen van het programma:
We ontvouwen één krachtig publieksconcept en nemen het publiek mee op een route door de stad,
de streek en de wereld van Gassel (respectievelijk Helmond, de Peel/Brabant en de internationale
route van Gassel: Helmond-Antwerpen-Brussel).
We streven naar een programma met onder meer:
•
•

•

•

TENTOONSTELLING: Lucas Gassel, Meester van het Landschap (o.l.v. Museum Helmond)
3D ANIMATIE: Gassel in Perspectief
een introductie op Gassel en het prille begin van de landschapsschilderkunst in de 16e eeuw
met Gassel als grondlegger van dit genre
KASTEELTUIN: Lucas Gassel in bloei
Een ambitieuze herinrichting van de kasteeltuin van Kasteel Helmond als een iconische
locatie met de inspiratie van Gassel vormgegeven door een landschapsarchitect van naam en
faam. Met een aantrekkingskracht op het (inter)nationale publiek. Een duurzaam project
waar in de aanloop naar het Gassel jaar de basis voor wordt gelegd.
LICHT EN GELUIDSHOW: Het licht op Lucas Gassel
Tijdens het jaar zal de kasteeltuin (in wording) op een bijzondere wijze onder de aandacht
worden gebracht bij het grote publiek middels een licht en geluidsshow waarbij de inspiratie
van Gassel als landschapsschilder avant-la-lettre tot leven komt. Het stadsgroen van nu
vermengt zich met de verbeelding en fantasielandschappen van de meester van Helmond.

•

•

•

STADSTOUR: Gassel herleeft!
Treed in de voetsporen van Gassel in zijn stad en zijn streek. De route brengt locaties en
plekken van herinnering op een bijzondere wijze in beeld. Een reis door de tijd die de
bezoeker terugbrengt in het 16e eeuwse Helmond en de Peel. Met technieken van nu.
MODERNE LANDSCHAP: Ode aan het Landschap
Ook het moderne (stadslandschap) krijgt een plek in het Lucas Gassel Jaar. Met expo’s,
programma’s voor beleidsmakers en landschapsarchitecten tot educatieprogramma’s voor
de Helmondse jeugd.
INITIATIEVEN UIT STAD EN STREEK: (stedelijke) initiatieven worden door de stichting zoveel
als mogelijk ondersteund in promotie van het jaar en vorming van een evenwichtig
programma.

Promotie en communicatie
De stichting zorgt in overleg met Museum Helmond en Helmond Marketing voor de marketing en
communicatie in het Lucas Gassel Jaar. Gericht op inwoners en bezoekers. De
marketinginspanningen dienen bij te dragen aan bovengenoemde doelen. Hiertoe wordt
samenwerking gezocht met marketingpartners als VisitBrabant en het NBTC.

Financiën
De Stichting zet zich in om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen. In nauwe
samenwerking met Museum Helmond en Helmond Marketing neemt de stichting sponsor-, fondsenen subsidiewerving voor haar rekening.
-

-

Tentoonstelling
Om de overzichtstentoonstelling van Lucas Gassel mogelijk te maken heeft de gemeenteraad
van Helmond een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar gesteld voor de organisatie van de
tentoonstelling. De tentoonstelling is een productie van Museum Helmond waarvoor het
Museum integraal verantwoordelijk is.
Jaarprogramma
Om in Helmond activiteiten in het Lucas Gassel Jaar mogelijk te maken heeft de gemeente
Helmond aan de Stichting Lucas Gassel een bedrag van € 200.000,- toegekend. Dit onder
voorwaarde dat de Stichting mimimaal eenzelfde bedrag inbrengt door sponsoring en
fondsenwerving. Daarnaast stelt de gemeente voor een periode van drie jaren een bedrag
van € 70.000,- per jaar beschikbaar voor de organisatiekosten.

