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TErra IN BEDrIjF

Op woensdag 19 januari 2011 was TERRA (letterlijk) IN BEDRIJF. Tweehonderdvijftig personen bezochten de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie van Floravontuur Promotie Zoetermeer. Dit jaar gehouden in het TERRATORIUM aan de Philipsstraat 

18 in Zoetermeer. Terra Art Projects stelde een kunstzinnige geschenk beschikbaar. Winnaar van de loterij werd Erik Kok, 

accountmanager bij Croon ICT. Wie meer wil weten over de mogelijkheden van TERRA IN BEDRIJF kijkt op www.terrainbedrijf.nl.

Terrainfo nu elke maand! 

Vanaf deze maand kunt u Terrainfo in 

het jaar 2011 maandelijks tegemoet zien. 

Met de eerstkomende activiteiten, data en 

tijdstippen. als geheugensteuntje.  

 

We kiezen hierbij voor twee pagina’s 

in plaats van vier. Helder en duidelijk. 

actueler. ook ons jaaroverzicht vindt u in 

deze eerste Terrainfo van 2011.  

Goed voor in de agenda.

Gedetailleerde projectinformatie en  de 

laatste berichten vindt u op onze website 

www.terra-artprojects.com. Binnenkort 

wordt deze vernieuwd en daarmee nòg 

vollediger! U bent bij deze uitgenodigd 

om al onze Kunstfoyers, openingen en 

activiteiten te bezoeken. en neem vooral 

ook eens iemand anders mee!

VaN DE rEDaCTIE

Op donderdagavond 3 februari 

2011 vindt in de Kunstfoyer 

een presentatie plaats door 

Carla Deelstra, projectleider 

realisatie kunstopdrachten bij de 

gemeente Zoetermeer. Over het 

opdrachtenbeleid beeldende kunst in 

de openbare ruimte, over aankopen, 

opdrachten en selectie. 

Waar komen de budgetten vandaan, 

hoe wordt de projectgroep realisatie 

kunstopdracht samengesteld, wat is 

de opdrachtformulering en hoe werven 

en selecteren zij de kunstenaars? De 

presentatie zal eveneens gaan over 

schetsopdrachten, de definitieve 

opdracht, uitvoeringsfase, vergunning, 

oplevering, bijbehorende contracten, 

juridische aspecten en niet te vergeten 

participatie van en voorlichting aan 

eventuele omwonenden. Maar ook 

informatie over het verplaatsen en/of 

verwijderen van kunstwerken.  

en voor kunstenaars interessant: waar 

let de projectgroep op bij de selectie 

van kunstenaars en hoe moet een 

documentatiemap er uit zien? 

Kom op 3 februari 2011 naar 

TerraToriUM, Philipsstraat 18 te 

Zoetermeer. Van 19.30 – 22.00 uur.  

De toegang is gratis. Meer informatie  

op www.terra-artprojects.com

03.02

Hoe realiseert de gemeente een kunstopdracht?
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DIRECTIE PROJECTBUREAU:  

Ed Boutkan, Natalie Vinke

TERRA IN BEDRIJF:

Ricardo Seffelaar (r.seffelaar@terrainbedrijf.nl)

STIChTINgSBESTUUR:  

hans van Bijnen, Ton van Zeijl, Rob de graaf

VERENIgINgSBESTUUR:  

Vera Zegerman, Marina Venendaal, hetty Arens 

REDACTIE TERRAINFO: 

Joke Meijer, Natalie Vinke

VORMgEVINg TERRAINFO: 

Natalie Vinke

FOTOgRAFIE TERRAINFO: 

Bert Arendse, Ton van Zeijl 

COlOFON

TiMe  is een vernieuwend project. Moderne media, muziek en poëzie zijn de 

ingrediënten die tijdens het project worden samengevoegd. De deelnemende 

kunstenaars bundelen hun disciplines in een expositie die bestaat uit video, 

beeldprojecties, fotografie en (live) muziek. 

Het TerraToriUM wordt in duisternis gehuld. Het publiek gaat de ‘tijd’ beleven. Door 

het tonen van de videofilm ‘Juan’ (ien Dobbelaar,) overgaand in experimentele muziek 

(Glimlicht), afgewisseld met lichtelementen en projecties (Ton van Zeijl). na verloop 

van tijd onthult het gehele project zich en kan men alle tijd nemen de kunstwerken te 

bekijken. na chaos, muziek, stilte, licht en donker is er tijd verstreken. Welke tijd?

Glimlicht bestaat uit een groep jonge muzikanten die experimentele muziek en poëzie 

boeiend weet te verweven. De teksten komen van Mike Molenbroek. Hij heeft in 2007 

Kunstbende Taal gewonnen met zijn combinatie van poëzie en muziek. www.glimlicht.nl

Ien Dobbelaar werkt naast het schilderen veel met video, fotografie en installaties. 

Voor dit project zullen de teksten van Glimlicht uitgangspunt zijn voor nieuw werk. 

 www.iendobbelaar.nl 

Ton van Zeijl werkt naast de fotografie graag met licht. niet-fotografische elementen 

worden bij dit project toegevoegd aan het beeld. www.photodesign.nl

TIME is te zien (en te beleven) van 3 april tot 1 mei 2011 in TERRATORIUM

kuNsTprOjECT TImE

uITgElIChT

Glimlicht

‘Juan’, Ien Dobbelaar‘Selfportrait’, Ton van Zeijl

03.02 Kunstfoyer

Kunstopdrachtenbeleid Zoetermeer

Carla Deelstra, gemeente Zoetermeer

02.03 Kunstfoyer

Antroposofische architectuur

03.04 - 01.05 Project TIMe

Multidisciplinair kunstproject met 

beeld en geluid (zie ook hiernaast).

07.04 Kunstfoyer 

Projectpresentatie TIME 

 

VereNIGING: 
06.02 - 27.02 Tussen Hemel en aarde 

Ars Aemula Naturae/ Sidac studio Leiden 

coMMUNITY arT: 
Brederodeflat Palenstein

Oplevering: maart 2011

samen sterk Palenstein

Oplevering: februari 2011

Teilingenflat Palenstein

Projectduur: 01.02 - 01.09.2011

cesar Franckrode Buytenwegh

Projectduur: t/m 31.12.2012 

TErragENDa
ook op de agenda in 2011:

Mei:  04.05 Kunstfoyer

 Uitwisseling XIAMEN ‘11

Juni: Kunstveiling WNF

 TERRATAFELEN ‘10

September: Project Verbindingen

 07.09 Kunstfoyer

Oktober:  Expo Zoetermeerse kunst

 06.10 Kunstfoyer 

 Open Atelierdagen 

November:  02.11 Kunstfoyer

 KERATEX beurs

 Project Jaarring 2011 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

December: 01.12 Kunstfoyer 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

TErraCTIEF

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 


