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 drie weekenden lang was terrAtoriuM in oktober de toonzaal voor veertig Zoetermeerse kunstenaars. 

er waren maar liefst 104 werken te zien op deze overzichtsexpositie bij de open Atelierdagen 2010. de 

expositie  werd door 450 geïnteresseerden bezocht en ook in de ateliers was het erg druk. een record! 
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08.11.2010 - 05.12.2010
Drops on Land
een artistieke dialoog

Van 8 november tot 5 december 

2010 wordt in de expositiehal 

TERRATORIUM aan de 

Philipsstraat 18 te Zoetermeer, het 

samenwerkingsproject Drops on land 

gerealiseerd tussen Israëlische en 

Nederlandse beeldend kunstenaars. 

Van 8-19 november kunnen de 

werkzaamheden van de kunstenaars 

dagelijks tussen 16.00 – 18.00 uur door 

het publiek worden gevolgd. 

Door het bezoek aan de werkvloer op 

die tijden of thuis via registraties op de 

website www.dropsonland.com . 

Op 21 november vindt de officiële 

opening plaats.

Drops on land is ontstaan uit eerdere 

contacten tussen Israël (Hod 

Hasharon) en Nederland (Zoetermeer). 

Een uitwisselingsproject tussen 

beeldend kunstenaars uit twee 

forensensteden. Terra Art Projects heeft 

de taak op zich genomen dit project te 

faciliteren. De Nederlandse deelname 

bestaat uit de beeldend kunstenaars: 

Hetty Arens, Jackie Bouw, 

Wilma Koorn, Karel Lengkeek en 

Marije Mommers. De Israëlische 

deelname bestaat uit de beeldend 

kunstenaars: Nava Aizescu, Lily David, 

Yoram Levy en Daphna Polak.

Drops on land is meervoudig op te 

vatten. Enerzijds ‘druppels op land’ 

anderzijds de ‘strijd tussen land 

en water, de strijd om land’. Deze 

overeenkomsten zijn het uitgangspunt 

voor dit project. De artistieke uitvoering 

is zeer divers. Zowel in verf, keramiek, 

klei, stof en reeds gebruikte materialen 

als rubber, staal en papier, zullen de 

kunstenaars hun objecten op elkaar 

afstemmen. Dit daagt uit tot een 

verkenning van zowel de individuele, 

economische en maatschappelijke 

uitgangspunten van iedere kunstenaar. 

www.dropsonland.com

03.11.2010
Kunstfoyer
Informele kunstbijeenkomst

19.30 - 22.00 uur

TERRATORIUM, Philipsstraat 18

Tijdens de kunstfoyer op woensdag  

3 november zal De Boer& Partners een 

presentatie verzorgen over risicoperceptie. 

Brand/inbraakrisico, transport van 

kunstwerken en soortgelijke onderwerpen 

komen aan de orde. Er is ruimte voor een 

open discussie en het beantwoorden van 

vragen.

Bij voldoende interesse bestaat de 

mogelijkheid tot een collectiviteit, 

zodat kunstenaars met korting hun 

verzekeringen kunnen afsluiten. Na de 

presentatie is er gelegenheid tot het 

maken van een persoonlijke afspraak. 

De avond begint om 19.30 uur en duurt 

tot 22.00 uur. De presentatie begint om 

20.00 uur. Voor kunstenaars dè kans om 

greep te krijgen op praktische zaken.

08.11.2010 - 05.12.2010
Drops on Land
De expositiehal TERRATORIUM wordt 

twee weken lang de werkvloer van 

negen kunstenaars. Gezamenlijk werken 

zij aan de uitvoering van hun ideeën. 

De werkzaamheden duren van 8 - 19 

november 2010 en kunnen dagelijks van 

16.00 -18.00 uur op locatie bijgewoond 

worden.

Op 21 november 2010 volgt van 

15.00 - 17.00 uur de officiële opening van 

het project. De expositie zal gedurende 

twee aansluitende weekenden te 

bezichtigen zijn: 27/28 november en 

4/5 december van 13.00 tot 17.00 uur.

Tijdens het project worden lezingen 

georganiseerd. Volg de ontwikkelingen op 

www.dropsonland.com

Zie ook de kolom hiernaast.

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 wordt de animatie 

vertoont in de bioscoop, bij de culturele 

partners en bij de vestigingen van de 

Rabobank. In het CKC (Leidsewallen 80)

en bij DAPA (Duitslandlaan 440) hangen 

twee ‘sounddomes’ waarin beeld en 

geluid van de animatie ‘live’ te beleven 

zijn. Zie ook P.04

02.12.2010
Kunstfoyer
Informele kunstbijeenkomst

19.30 - 22.00 uur

TERRATORIUM, Philipsstraat 18

Tijdens de kunstfoyer op donderdag 

2 december wordt er van 

20.00 - 21.00 uur een lezing over het 

project Drops on Land gehouden. 

vERDER IN 2010:
Project Brederodeflat

Met bewoners van de Florens van 

Brederodeflat werkt participARTe aan 

gevels met een eigen identiteit.

Samen sterk kunstwerk

In Palenstein zal beeldend kunstenaar 

Vera Zegerman beginnen met het 

keramiekproject ‘Samen sterk kunstwerk’. 

Dit community art project levert in de wijk 

een bijzondere muur op, behangen met 

vrolijke, zelfgemaakte porseleinen borden.

Het vertrek

Een vervolg op het buitenkunstproject 

De Wilgen Express door Ludy Feyen in 

het Westerpark.

TERRACTIEF

MEER INFORMATIE Op www.TERRA-ARTpROjECTs.COM
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door Joke Meijer 

Haar loopbaan is verrassend. Verpleegkundige in het 

Haagse Westeindeziekenhuis, wijkverpleegkundige 

in de Haagse Schilderswijk en bij de GGD werkzaam 

in alle soorten zorg. Zij was de drijfveer van diverse 

maatschappelijke onderzoeken. Met haar laatst beëindigde 

functie als beleidsmedewerker Welzijn bij de gemeente 

Zoetermeer, mag zij zich een baanbreker noemen. Altijd 

gericht op de juiste en meest creatieve oplossingen. De 

markt verkennen, de boer opgaan. Steeds vond je Agnes 

van Kuijen in gesprek met inwoners van de gemeente. 

Onze eerste kennismaking is bij haar thuis. Interne verhuizingen 

wegens renovatie van haar woning belemmert haar 

enthousiasme geenszins. Ontspannen zit zij tussen stapels 

dozen met herinneringen, werkmappen en meubels. We praten 

over toen en nu. 

Agnes: “Ik werkte vanaf begin jaren tachtig bij de GGD 

- toen nog de Gemeentelijke Gezondheidsdienst- , als 

jeugdverpleegkundige en verpleegkundige algemene 

gezondheidszorg. In 1992 veranderde de GGD van een 

gemeentelijke in een regionale dienst. Mijn functie werd 

opgeheven en de baan die ik wenste zat er niet in, dus koos 

ik voor ontslag. De gemeente Zoetermeer wilde me niet kwijt: 

ik mocht omscholen. Het maakte niet uit wat, al zou ik gekozen 

hebben voor kantklossen!

Ik volgde de studie beleidskunde en bedrijfsmatig management 

aan de bestuursacademie in Maarssen. In dezelfde periode 

kreeg ik de functie beleidsmedewerker Welzijn aangeboden. 

Ik had nog nooit een toetsenbord aangeraakt!”

Zij begon bij de afdeling Stadswerken en stapte in het toen 

lopende project ‘Schoon Zoetermeer’. Het organiseren van 

een tekenwedstrijd voor het voortgezet onderwijs bracht haar 

in contact met juryleden als beeldend kunstenaars Marijke 

Wijgerinck en Marus van der Made. Naast het project ‘Schoon 

Zoetermeer’ werkte zij mee aan de afronding van de 1e fase in 

de ontwikkeling van de kinderopvang. 

Al had ik gekozen voor kantklossen...

Agnes: “Ik was begonnen met het opzetten van de peuterplus 

peuterspeelzaal. Opvang voor kinderen met een achterstand. 

Achterstandskinderen werden via het consultatiebureau 

doorverwezen naar de opvang. Wekelijks moesten de 

ouders meekomen. Die formule bleek een succes. Ik wilde 

de kinderopvang samen met sport en naschoolse opvang 

samenbrengen onder één dak. 

In heel Nederland vond een soortgelijke ontwikkeling plaats. In 

het jaar 1995 haalde de Vensterschool in Groningen het landelijk 

nieuws. Daar werd sport, cultuur, kinderopvang en onderwijs als 

experiment al samengebracht binnen één locatie.

In Zweden had men hier al veel langer ervaring mee. Met een 

delegatie van de gemeente Zoetermeer vertrok Agnes naar dit 

land voor een kijkje in de keuken. Daar ontstond het idee om het 

experiment Brede School in Zoetermeer gestalte te geven.

Agnes: “Sport en spel, kinderopvang, educatie, cultuur, alles 

in één gebouw. Dat wilden wij ook hier invoeren. Door het 

succesvolle wijkwerk in Palenstein is de bal gaan rollen. >>

Creatieve 
onderzoeker 
met 
daadkracht

Aan het woord: Agnes van kuijenUITGELICHT
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Er kwamen gesprekken, er kwamen mogelijkheden. Carla 

Deelstra, beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente 

Zoetermeer, bracht mij bij Terra, toen nog een vereniging van 

kunstenaars. 

experimenten in Palenstein

De wijk Palenstein moest grondig worden gerenoveerd. Dat 

zou lang gaan duren en daarbij was de inzet van kunstenaars 

noodzakelijk. Er werden al kleine projecten door Terra bedacht 

en uitgevoerd samen met bewoners van de wijk. Fonds 1818 

wilde graag bijdragen maar stelde daarbij voorwaarden aan 

de organisatie van Terra. Steeds duidelijker werd de noodzaak 

van een Brede School waarin deze wijkactiviteiten ook kunnen 

worden ondergebracht. Met Terra Art Projects ontstond hierdoor 

een hechte samenwerking.

Agnes: “In samenwerking met Terra raakten heel veel bewoners 

van de wijk betrokken bij community-art projecten. Wij hebben 

elkaar daarin wel gevonden. De periode van sloop en renovatie 

is opgevangen door de bewoners creatieve activiteiten aan te 

bieden. De overbrugging naar de eerste nieuwbouw in de wijk, 

de Brede School, is geslaagd. Een geweldig project dat ook 

in andere wijken gestalte krijgt. Voor mij een langlopend traject 

waarbij ik tot de ingebruikname betrokken ben geweest.”

Dat is nu verleden tijd. Het afscheid, met oorkonde en gouden 

gemeentespeld is net achter de rug. Maar Agnes is nog lang niet 

klaar. Ideeën leven volop en krijgen steeds meer inhoud. 

Er is nog veel te doen volgens haar... er ligt alweer een lijstje 

met namen van contactpersonen. 

Proeven aan 
kunstvormen
Elk jaar in september kennismaken met 

de culturele podia in Zoetermeer? Dat 

doen alle nieuwe bovenbouwleerlingen 

van de colleges in de stad.

 

 

 

 

Terra Art Projects doet al jaren mee 

en sluit aan bij de programmering met 

een actualiteit. Het ging in 2009 om ‘De 

Allerlangste’. Dit jaar bood het project 

‘Jaarringen’  de gelegenheid. 

 

Bijna 700 leerlingen en hun docenten 

bezochten het Mobiele Museum, dat 

stond opgesteld in het Arianepark in 

Driemanspolder. 

Het museum bestaat uit een aantal 

panelen waarop werken te zien zijn uit de 

kunstgeschiedenis die op verschillende 

manieren 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 worden zodanig 

opgesteld dat de natuur er ook letterlijk 

onderdeel van wordt. 

“is gras platlopen ook kunst?”

Onder leiding van Marijke Wijgerinck en 

in samenwerking met andere kunstenaars 

maakten zij kennis met bepaalde vormen 

van beeldende kunst.  

Aansluitend werkten de leerlingen aan 

een gezamenlijk natuurkunstwerk: het 

poten van krokusbollen in lettervormen 

die groeien naar een dichtregel. 

Nieuwsgierig? Komend voorjaar is de 

regel leesbaar!

kUNsTHAppEN

Attension is een korte 

animatiefilm van 90 seconden 

waarbij alles draait om 

suspense. De kijker wordt een 

moment meegenomen in een 

vreemde, spannende wereld. 

Een wit snoer baant zich 

een weg door een zwart 

landschap. Een jonge vrouw 

staart in de spiegel van het 

toilet bij een tankstation.  

Ze heeft een koptelefoon 

op met spannende muziek. 

Bij het tankstation staat een 

Nissan 100NX geparkeerd. 

De motor draait nog. In een 

donker bos staat een man 

in een konijnenpak. Op de 

grond een echt konijn, wat 

wordt achtervolgd door een wit 

snoer. Door het bos de weg 

op... waar alles samenkomt.

De animatie is gemaakt 

door Jesse Hovestreijdt. 

Seabert Deuling vervaardigde 

de geluidsobjecten. De 

Zoetermeerse kunstenaars 

Ien Dobbelaar en Dave Zijlstra 

leverden een bijdrage aan het 

script. Het Thrillerfestival duurt 

van 20 - 27 november. 

Zie ook P.02

ATTENsION


