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03 Uitgelicht 04 art meets jazz | jazz meets art

TERRATORIUM

 in de periode van 12 juni - 15 augustus 2010 was het TErrAToriUM aan de Philipsstraat 18 het domein 

van ria van dijk en Marian van Zomeren - van heesewijk. de succesvolle expositie  SAMEn-EEn trok in de 

weekenden veel bezoekers. Er werden lezingen gehouden door de kunstenaars op 7 juli en 14 augustus.



02

05.09.2010 - 26.09.2010
Expositie
Beestachtig Goed
Van 5 september t/m 26 september 

2010 exposeren 10 kunstenaars van 

de Vereniging Terra uit Zoetermeer bij 

de Koninklijke Vereniging Beeldende 

Kunstenaars van België in Gent.

De Vereniging Terra wil een 

tentoonstelling maken waarin de 

toeschouwer het idee krijgt in één groot 

experiment rond te lopen waarin alles 

met alles samenhangt in symbiose met 

het gebouw. De Belgische Vereniging 

gaf hen hierbij het thema ‘Beestachtig 

Goed’ mee.

Op 26 september om 14.00 uur wordt 

de tentoonstelling afgesloten met een 

discussiemiddag. De discussie zal 

gaan over experimentele manieren van 

werken en presenteren. Vervolgens 

worden de kunstenaars van de 

Belgische Vereniging uitgenodigd naar 

aanleiding van deze tentoonstelling en 

discussie werk te maken en in 2011 

een experimentele tentoonstelling in 

Nederland in te richten.

UITNODIGING 
Iedereen is van harte uitgenodigd de 

tentoonstelling te komen bezichtigen, 

deel te nemen aan de discussiemiddag 

op 26 september 2010 en natuurlijk het 

vervolg in 2011 te bezoeken!

Zondag 5 september wordt de 

expositie om 15.00 uur officieel 

geopend. Adres: Centrum voor 

Artistiek Talent (CAT), Fam. van 

Rijsselberghedreef 2, Citadelpark, Gent.

De expositie duurt van 5 - 26 

september 2010 en is op werkdagen te 

bezoeken van 10.00 - 13.00 uur, in de 

weekenden van 11.00 - 17.00 uur.

Deelnemende kunstenaars:

Hetty Arens, Lili Berger, Jackie Bouw, 

Ria Diercks Kroon, Viviënne de Leão 

Laguna, Marian Meerbeek, Thea 

Schenk, Marina Venendaal, Tineke 

Vulto en Vera Zegerman.

01.09.2010
Kunstfoyer
Informele kunstbijeenkomst

19.30 - 22.00 uur

TERRATORIUM, Philipsstraat 18

Op woensdagavond 1 september 2010 

zal tijdens de kunstfoyer een presentatie 

worden verzorgd door beeldend 

kunstenaar en ontwerper Marus van 

der Made. Deze presentatie gaat over 

de realisatie van de ontwerpopdracht 

(1999-2001) van de wandel- en fietsbrug 

als verbinding tussen de Dorpsstraat 

en de Osylaan. Ontwerp en uitvoering,  

kennis van materialen en technieken 

en het zoeken naar oplossingen waarin 

eenvoud en harmonie centraal staan. 

Maar ook het organisatorische aspect 

komt ter sprake.

Aanvang presentatie 20.00 uur.

20.09.2010 - 24.09.2010
Kunsthappen 
Van 20 tot en met 24 september zal het 

Mobiel Museum opgesteld worden in 

het Arianepark (wijk Driemanspolder) 

en tijdens Kunsthappen bezocht worden 

door alle nieuwe bovenbouwleerlingen 

van de scholen van Zoetermeer die 

voor het eerst kennismaken met CKV 

(Culturele en Kunstzinnige Vorming).

(zie ook P. 03)

03.10.2010
Cultuur op zondag
Op zondag 3 oktober 2010 geeft Terra 

Art Projects samen met Fascinating Jazz 

invulling aan Cultuur op zondag. Tijdens 

de opening van de overzichtexpositie, om 

13.00 uur in Terratorium, improviseren 

jazzmusici op de tentoongestelde kunst. 

Vanaf 15.00 uur zullen Zoetermeerse 

kunstenaars zich in restaurant De Sniep 

al schilderend laten inspireren door live 

jazzmuziek.  Toegang is gratis. 

(zie ook P. 04) 

03.10.2010 - 17.10.2010
Overzichtexpositie
Een overzicht van recent werk van de 

Zoetermeerse kunstenaars. Opening:  

zondag 3 oktober 13.00-17.00 uur 

(muzikale omlijsting tot 15.00 uur).

TERRATORIUM, Philipsstraat 18 

Verder geopend van 13.00 - 17.00 uur 

in de weekenden van 09,10 en 16, 17 

oktober 2010. Toegang is gratis.

10.10.2010 & 17.10.2010
Open Atelierdagen
Zoetermeerse kunstenaars stellen 

hun ateliers open voor publiek op 

twee zondagen van 13.00 - 17.00 

uur. Informatie over de deelnemende 

kunstenaars vindt u vanaf begin oktober 

op de website van Terra Art Projects.

20.11.2010 - 27.11.2010
at-tension: 
Thrillerfestival
Met haar bijdrage aan het thrillerfestival 

brengt TERRA ART PROJECTS een 

minder bekende kunstdiscipline onder de 

aandacht: de animatiefilm. In de periode 

voorafgaand aan het festival en tijdens 

de festivalweek zullen animaties en 

geluidsobjecten de aandacht vragen van 

het Zoetermeerse publiek.

vERDER IN 2010:
Kunstfoyer: 01.09, 07.10, 03.11, 02.12.

TERRATORIUM: 

Project Drops on Land: november 

Project Brederodeflat

Met bewoners van de Florens van 

Brederodeflat werkt participARTe aan 

gevels met een eigen identiteit.

Avonturenpad Eco boerderij

In 2010 wordt door participARTe gestart 

met een ‘cradle to cradle project’ op de 

stadsboerderij in Oosterheem.

TERRACTIEF

MEER INFORMATIE Op www.TERRA-ARTpROjECTs.COM
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Mobiel Museum in het 
openbare groen
door Joke Meijer 

Het Mobiele Museum ’van landschap tot Land Art’ is een 

geweldig initiatief. Bewoners van Zoetermeer wordt hiermee 

op een speelse manier inzicht gegeven in het tot stand 

komen van kunstwerken.

Wat inspireert de kunstenaar? Hoe vertaalt de kunstenaar 

de natuur in een schilderij of een andere kunstvorm? 

Marijke Wijgerinck reikt hiervoor de sleutel aan.

Waarom een mobiel museum?

Het leek Marijke Wijgerinck interessant om de samenhang 

tussen kunst en natuur ‘anders’ te laten ervaren. Zo ontstond 

het idee voor een mobiel museum. Dit museum kan overal in de 

natuur neergezet worden. We zien grote panelen met daarop 

afgebeeld  hedendaagse en historische kunstwerken. In elk 

paneel is een opening gemaakt waardoor men de omgeving kan 

betrekken in de voorstelling. 

Kennismaken met kunst

Kennismaken en begrip krijgen voor (landschaps)kunst 

is de doelstelling. De panelen zijn bedrukt met uitvergrote 

kunstwerken: een pagina uit het Getijdenboek van de Duc de 

Berry van de gebroeders van Limburg (foto). Een bloemstilleven 

van Rachel Ruysch, een schilderij van Jacob van Ruysdael en 

werken van Richard Long, Andy Goldsworthy, Guiseppe Penone, 

Christo en Jeanne Claude. Fonds 1818 heeft de realisatie 

mogelijk gemaakt van deze eerste zeven museumpanelen. De 

wens is om uiteindelijk nog enkele werken aan de collectie te 

kunnen toevoegen.

Bij het Mobiel Museum hoort een entree met museumwinkel. In 

het mobiele museum wordt men rondgeleid. Door de mobiliteit 

wordt het museum naar het publiek gebracht en op locatie in de 

natuur geplaatst. De omgeving maakt het museum compleet.

Men wordt zich bewust van de samenhang tussen natuur en 

kunst en de verschillende manieren waarop dit is verbeeld door 

de eeuwen heen. Er zijn workshops die aangepast kunnen 

worden aan specifieke situaties.

Binnenkort

Van 20 tot en met 24 september zal het museum opgesteld 

worden in het Arianepark (wijk Driemanspolder) en 

tijdens Kunsthappen bezocht worden door alle nieuwe 

bovenbouwleerlingen van de scholen van Zoetermeer die voor 

het eerst kennismaken met CKV (Culturele en Kunstzinnige 

Vorming). In aansluiting op dit bezoek vindt er een korte 

workshop plaats die zal uitmonden in een natuurlijk kunstwerk 

dat in het voorjaar te zien zal zijn: het ’materiaal’ zal dan volledig 

in bloei staan.

Gedurende het komende jaar zal het museum op verschillende 

momenten in de groene stad Zoetermeer te bezoeken zijn. Een 

museumjaarkaart is niet nodig, de toegang is gratis. Let dus op 

de publiciteit in de media.

Bestel eens een museum

Het Mobiele Museum is interessant voor scholen, bedrijven en 

organisaties. Het is bijzonder om de medewerkers eens een 

museale lunchpauze aan te bieden. Het museum is in te zetten 

voor wijkactiviteiten en culturele dagen. Neem contact op met 

Marijke Wijgerinck als u interesse heeft om het museum eens op 

uw terrein te plaatsen, via 06 - 10 25 75 05. 

Project Jaarringen

Het Mobiele Museum maakt onderdeel uit van het project 

‘Jaarringen’, waarbij draagvlak wordt gecreëerd voor Land-Art 

projecten in de buitenruimtes van Zoetermeer. Kijk voor meer 

informatie op www.jaarringenzoetermeer.nl. 

het Mobiele Museum ’van landschap tot Land Art’UITGELICHT
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Buitengewoon transport

Op zaterdag 14 augustus vertrok een 

vreemde stoet vanaf de Chroomstraat 

naar de Schansbaan in Zoetermeer.

Het kunstwerk ‘de virtuele bovenleiding’ 

van Marina Venendaal werd in 2006 

gemaakt voor het kunstproject Virtueel 

Spoor. Na afloop van het project werd 

een viertal kunstwerken aangekocht door 

de gemeente Zoetermeer. ‘De virtuele 

bovenleiding’, aan het begin van de 

Schansbaan in de Zoetermeerse wijk 

Noordhove was er daar éé-n van. 

Vanwege het oorspronkelijk tijdelijke 

karakter van het kunstwerk, was het 

inmiddels tijd om de verlichting in de 

cirkel te vervangen. 

De nieuwe lichtslang van 25 meter werd 

met de nodige voorzichtigheid door negen 

dragers naar de plaats van bestemming 

gedragen. Het leverde een bijzonder 

schouwspel op. 

 

Kunst op 

straat 

 

Voor de gemeente Zoetermeer verzorgde 

Terra Art Projects de ontwerpen van vijf 

speciale stoeptegels.  

 

Beeldend kunstenaar Veronique Vaessen 

ontwikkelde vijf illustraties voor de thema-

tegels. Van elk ontwerp worden 100 tegels 

gemaakt die vanaf oktober 2010 in de 

Zoetermeerse wijken te zien zijn. Naar de 

grond kijken dus!

TERRACTUEEL

Jazz en beeldende kunst 
ontmoeten elkaar 
In de maand oktober 2010 is er ruimschoots aandacht voor 

het lokale kunstaanbod. Terra Art Projects organiseert dan de 

Open Atelierdagen op 10 en 17 oktober, en presenteert parallel 

hieraan een overzichtsexpositie van Zoetermeerse kunstenaars 

in TERRATORIUM. De opening van deze expositie vindt plaats 

op 3 oktober, de tweede Cultuur Op Zondag van 2010.  Op deze 

culturele zondag biedt Terra Art Projects dit jaar een bijzonder 

programma aan in samenwerking met Fascinating Jazz. 

Om 13.00 uur opent op deze dag de overzichtsexpositie van 

Zoetermeerse kunstenaars in het TERRATORIUM aan de 

Philipsstraat 18 in Zoetermeer. Hier zullen om 13.30 uur, 14.00 

uur en 14.30 uur drie jazzmuzikanten improviseren/ reageren op 

de getoonde kunstwerken. De muzikanten zijn: saxofonist Wim 

Ninaber, violiste Thera Hoekstra en gitarist Frank Ong Alok.

Om 15.00 uur start Fascinating Jazz in de Sniep het optreden 

van Liz Fletcher. Tijdens dit optreden zullen drie Zoetermeerse 

kunstenaars, te weten: Andries Mons, Wonny Stuger en Vivienne 

Lopes de Leão Laguna schilderend reageren op de muziek. Om 

17.00 uur sluit de Culturele Zondag.

De artistieke ontmoeting tussen Jazz en kunst gaat op 2 oktober 

al van start. Tijdens het Jazzfestival 2010, in het Stadstheater in 

Zoetermeer, zullen dan muzikaal getinte schilderijen van Lydia 

van Domburgh te zien zijn (www.lydiavandomburgh.nl).

CULTURELE pARTNERs

Jazz

ART
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Draag een steentje bij...

zorg dat k i  nderen kunnen spelen


