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UITGELICHT

 Zondag 28 maart opening ‘Vertakkingen’. het kunstexperiment  is nog te bezoeken t/m 25 april 2010.

Lees meer op pagina 3 van deze TERRAINFo.
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14.04.2010 - 15.04.2010
‘Onderneem.net Haaglanden’ ...dat is 

netwerken met bedrijven, overheden en 

bezoekers uit de regio. Het leggen van 

nieuwe contacten en het verstevigen 

van bestaande relaties. Een beursvloer, 

ruim bezet met onderscheidende 

deelnemers, twee dagen in het 

SilverDome te Zoetermeer. 

U kunt daar, samen met uw relaties, 

deelnemen aan diverse creatieve 

workshops (FeelGood & Paperpainting) 

in artistieke sferen. Tevens zal u 

worden getrakteerd op interessante 

en uitdagende seminars, een mooi 

en professioneel stuk entertainment 

met akoestische jazz en een 

podiumprogramma van topkwaliteit aan 

het eind van beide dagen.

Beide dagen beginnen om 11.00 uur 

met een spraakmakend seminar waar 

u zich gratis voor kunt aanmelden.

sEmINar 14.04.2010
JO WEErTS

‘Meer dan de helft van de ondernemers 

betaalt teveel aan de Belastingdienst’

sEmINar 15.04.2010
OScar ‘OTTi’ FaaSE

‘Kansen zien en kansen Pakken’

Op de website www.onderneem.net vindt 

u de aanmeldingsformulieren voor het 

bijwonen van de seminars.

PaPErPaINTING
Beide beursdagen worden er 

doorlopend (14.00-16.30 uur)

workshops ‘Paperpainting’ gegeven 

door beeldend kunstenaars Jackie 

Bouw en Simone ten Bosch. 

ExPOsITIE
Tijdens de beursdagen zijn er 

schilderijen, foto’s en ruimtelijke 

objecten te zien van Zoetermeerse 

beeldend kunstenaars.

Meer informatie: www.onderneem.net

28.03.2010 - 25.04.2010
Vertakkingen
installaties van: Marian Meerbeek, 

Stephanie rode, Gonda van der Zwaag, 

anna van Stuijvenberg en Mariska van 

den Enden. (zie ook pag. 03)

TErraTOriUM, Philipsstraat 18

01.04.2010 - 30.05.2010
Wilgen Express
in het kader van het project ‘Jaarringen’ 

wordt er in het Westerpark onder leiding 

van beeldend buitenkunstenaar Ludy 

Feyen, gebouwd aan de realisatie van 

het gemeenschapskunstwerk ‘Wilgen 

Express’. iedereen is uitgenodigd hier aan 

mee te werken. Geef je op via 

06-10257505, of kijk op 

www.jaarringenzoetermeer.nl.

(zie ook pag. 04)

08.04.2010
Kunstfoyer
informele kunstbijeenkomst

19.30 - 22.00 uur (zie ook pag. 03)

TErraTOriUM, Philipsstraat 18

11.04.2010 - 23.05.2010
Palenstein 
Zondagmiddagateliers
Jackie Bouw & Hetty arens verzorgen 

een nieuwe serie (gratis) workshops 

voor inwoners van de wijk Palenstein in 

Zoetermeer:

Zelfportret schetsen en schilderen:

zondag 18 en 25 april 2010

Zelfportret van klei:

zondag 9 en 16 mei 2010

Totempalen maken:

zondag 6 en 13 juni 2010

EETKEET PaLEnSTEin

Willem van cleeflaan, Zoetermeer 

Tijd: 13.30 - 15.30 uur 

(zie ook pag. 04)

14.04.2010 - 15.04.2010
onderneem.net
Presentatie van Zoetermeerse kunst 

en creatieve workshops op 

de businessbeurs voor de regio 

Haaglanden (zie kader).

SiLVErDOME, Zoetermeer

30.05.2010
Dag van het park
Op de dag van het park presenteert 

Terra art Projects een viertal projecten 

in het Westerpark in Zoetermeer. Meer 

informatie hierover is te vinden op pagina 

04 van deze TErrainFO.

12.06.2010 - 06.07.2010
Samen-één
Een combinatie van werken van de 

Zoetermeerse beeldend kunstenaars 

ria van Dijk (Batikschilderijen, droge 

naald etsen, foto’s en installaties) en 

Marian van Zomeren (objecten van hout).

Opening: zondag 13 juni 15.00-17.00 uur.

TErraTOriUM, Philipsstraat 18 

vErDEr IN 2010:
Kunstfoyer: 12.05, 03.06, 07.07, 05.08, 

01.09, 07.10, 03.11, 02.12 (zie ook pag. 03)

Project Brederodeflat

Met bewoners van de Florens van 

Brederodeflat werkt participarTe aan 

voordeuren met een eigen identiteit.

Verwachte oplevering: zomer 2010

Avonturenpad Eco boerderij

in 2010 wordt door participarTe 

gestart aan een meerjaren ‘cradle to 

cradle project’ op de stadsboerderij in 

Oosterheem.

TERRATORIUM Kunstexperimenten: 

september 

november (uitwisseling israël)

Kunsthappen: september

Open Atelierdagen: oktober

TErraCTIEF

mEEr INFOrmaTIE OP www.TErra-arTPrOjECTs.COm
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Terra Kunstfoyer is een laagdrempelige 

ontmoetingsavond voor kunstenaars en 

kunstliefhebbers. Op deze avonden kun 

je binnenlopen met ideeën, voorstellen 

en vragen over alles op het gebied van 

kunst. Je kunt er van gedachten wisselen 

met mensen met dezelfde interesses.

Elke maand staan de deuren van het 

Terratorium aan de Philipsstraat 18 open 

van 19.30-22.00 uur op elke eerste

- woensdagavond in de oneven maanden; 

- donderdagavond in de even maanden.

in de even maanden wordt voor 

de kunstfoyer een programma 

samengesteld,  in de oneven maanden 

vormt de kunstfoyer uitsluitend een 

creatieve ontmoetingsplaats.

Het doel van de Kunstfoyer is het 

aangaan van verbindingen tussen 

verschillende kunstvormen, het verkrijgen 

van informatie en het stimuleren van 

kunstprojecten en activiteiten, elkaar 

activeren. Kennismaking met andere 

kunstvormen kan tot verrassingen leiden.

aan het programma in de even maanden 

kun je een korte bijdrage leveren in de 

vorm van een presentatie. 

Dit zowel op gebied van poëzie, literatuur, 

beeldende kunst, muziek en dans. 

Je kunt je hiervoor aanmelden bij ruud 

van Wijngaarden: 

r.van.wijngaarden@terra-artprojects.com 

of telefonisch op 079-3316482. 

Op de avonden zelf kun je creatieve 

ideeën kwijt in de opgestelde ideeënbus. 

De Kunstfoyer als creatieve stimulans!

In de foyer lege wanden, een grijze vloer en veel 

Vertakkingen in Terratorium
Het publiek werd op 28 maart verrast met een experimentele 

tentoonstelling van installaties en tekeningen. Bij de installatie 

‘Hangende tuin’, moet de toeschouwer soms bukken bij het pas-

seren van tijm en bieslook. Bij de ‘Hoornboom’ en de miniaturen, 

die men op verrassende plekjes aantreft, is het alsof de boom 

net is gesnoeid en men van de resten prachtige composities 

heeft gemaakt. De installatie ‘7x7’ bestaat uit segmenten met 

steeds 49 huizen, als een complete stad opgedeeld in wijken. 

Het ‘Gestold moment’ is een aan de wanden bevestigd keramiek-

sculptuur van vlakken die samen het aanzien van een huis 

vormen. Bijna een ruïne. Daarbij heeft de kunstenaar een 

suggestieve toegang op de vloer aangebracht, naar de voordeur 

van het vergeten huis. De monumentale houtskooltekeningen, 

voegen aan de tentoonstelling een sprookjesachtig element toe. 

Een verstrengeling van plant en mens, groei en kracht.

Beeldend kunstenaars Mariska van den Enden, 

Marian Meerbeek, Stephanie rhode, anna J. van Stuijvenberg 

en Gonda van der Zwaag geven de hal een natuurlijke 

suggestie.

De kunstenaars zijn heel zorgvuldig te werk gegaan bij de opbouw 

van de tentoonstelling. Er zijn kleine onderdelen van installaties 

weggelaten om elkaars objecten niet teveel te beïnvloeden. 

Het publiek dwaalt dan ook door een afwisselend gebied.  

Een suggestieve combinatie van het stedelijke en het landelijke.

Tijdens de opening zong Gonda van der Zwaag in de nabijheid 

van haar bomen en takken, prachtige Friese liederen. 

Het publiek was muisstil. De hal werd een buitenplaats. 

De expositie is te zien in het TErraTOriUM van Terra art 

Projects aan de Philipsstraat 18 in Zoetermeer en is elk 

weekend geopend van 13.00 - 17.00 uur tot en met 25 april 2010. 

Op 4 april (1e paasdag) is de expositie gesloten. 

Tweede paasdag, 5 april is er een extra openstelling.

UITGELICHT

TErra KUNsTFOYEr
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Terra workshops in de Eetkeet Palenstein

Op vijf zondagen in februari en maart 

van dit jaar hebben kunstenaars  

Jackie Bouw en Hetty Arens workshops 

gegeven aan kinderen in de wijk 

Palenstein in Zoetermeer.

Houd je van knutselen, mooie dingen 

maken en met je handen bezig zijn? 

Hiermee werden kinderen uit Palenstein 

uitgenodigd om een kunstworkshop te 

volgen. Dit leverde een enorm aantal 

aanmeldingen op van enthousiaste 

kinderen uit de wijk. Bij de eerste 

workshop was de opkomst nog niet zo 

groot. Maar na contact met ouders en 

hun kinderen zaten de andere workshops 

helemaal vol. 

Kinderen leren tijdens de workshops 

werken met verschillende materialen. 

Met enorm veel enthousiasme gingen 

de kinderen aan de slag met het 

aangeboden materiaal. Overal weten ze 

iets van te maken. De een met wat hulp, 

de ander als volleerd kunstenaar. Van 

papier tot collages, van stillevens van klei 

tot ware kunstwerken met draad. En na 

afloop gaat alles mee naar huis. Voor op 

de eigen kamer, of als cadeau voor pappa 

of mamma. 

Jackie en Hetty spreken dan ook van 

een groot succes. reden om snel van 

start te gaan met een nieuwe reeks 

zondagmiddagateliers in Palenstein!

ZONDaGmIDDaGaTELIErs

Kunstprojecten in 
en rond de natuur 
Stichting Terra art Projects wil zich de komende jaren 

ook inzetten voor het organiseren van terugkerende 

kunstmanifestaties, waarbij (inter)nationale kunstenaars worden 

uitgenodigd om vanaf 2011 site specific werk te realiseren in 

parken, in woonwijken of in de polder rond Zoetermeer.

JaarrinGEn 

Marijke Wijgerinck doet voor Terra art Projects onderzoek 

naar de haalbaarheid van kunstmanifestaties in de parken 

van Zoetermeer. in de aanloop tot het project in 2011 probeert 

Marijke Wijgerinck nu draagvlak te creëren door middel van 

het organiseren van kleinere projecten: de Wilgen Express en 

(werktitel) Het mobiele Museum voor natuur en Kunst. De ‘dag 

van het Park’ op 30 mei, wordt hiervan de centrale dag in 2010.

WiLGEn ExPrESS 

Op uitnodiging van Marijke Wijgerinck, gaat beeldend buiten 

kunstenaar Ludy Feijen, het eerste deelproject realiseren in  

Zoetermeer: ‘Wilgen Express’. Zij bouwt aan een groene levende 

wilgtrein op de grens van de speelweide in het Westerpark. 

Voor dit project nodigt zij bewoners, bestuurders, ondernemers, 

scholieren en iedereen die zin heeft uit om buiten mee te komen 

bouwen. Behalve over het beeld hebben we het over verbinding 

met het landschap en met elkaar. Vanaf 19 maart tot en met de 

week van 24 - 30 mei geven de kunstenaars workshops om de 

‘wagons’ van de Wilgen Express te vlechten en op te bouwen. 

Bedrijven, organisaties, scholen: iedereen kan zich aanmelden 

om een dagdeel mee te werken.

MOBiEL MUSEUM 

Het mobiel museum voor natuur en kunst bestaat uit een aantal 

werken uit de kunstgeschiedenis die gaan over natuur, de natuur 

als inspiratiebron, als leermeester, als materiaalleverancier. 

De ‘zalen’ van dit museum zijn de groene ruimtes in het park. 

De werken zijn zodanig gemaakt dat de natuur er ook letterlijk 

onderdeel van wordt. Bezoekers stappen als het ware in de 

werken. Het is de bedoeling om dit museum na 30 mei ter 

beschikking te stellen aan scholen en bedrijven en het te laten 

reizen. Een bezoek aan dit museum draagt bij aan het begrip van 

hedendaagse kunstvormen met natuur als uitgangspunt.

DaG Van HET ParK ZOETErMEEr 

Op 30 mei, de ‘Dag van het Park’, zullen ook twee andere 

natuurkunstprojecten worden gerealiseerd. Terrakunstenaars 

Marina Veenendaal en Marian Meerbeek bedachten projecten 

om te zien en te voelen. Deze projecten staan op zichzelf en 

maken geen onderdeel uit van Jaarringen. 

Vrijdag 19 maart werden de slieten in de grond geplant

BUITENKUNsT


