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Op donderdag 9 juni waren 65 leden van de Business Breakfastclub te gast in de kunsthal TERRATORIUM. Op dat moment werd 

er door de vrijwilligers van het projectbureau nog intensief gewerkt aan de voorbereidingen van TERRATAFELEN. In plaats van 

kleurrijke kunst was er daarom Werk In Uitvoering te zien. Beeldend kunstenaar Vera Zegerman verzorgde een TERRATAFEL, met 

toegepaste kunst van haar hand. TERRA ART PROJECTS hoopte op deze manier ondernemers te interesseren om aan te schuiven op 

30 juni tijdens de afsluiting van het kunstseizoen. Fortune Hot Drinks sponsorde de koffie en thee tijdens het ontbijt.

Een gevarieerd aanbod van cultuur en 

natuur, geïnspireerd op de tijd van César 

Franck, dat is wat Terra Art Projects voor 

ogen heeft bij het opwaarderen van het 

gebied rondom de César Franckrode in 

de wijk Buytenwegh.

Het afgelopen half jaar heeft Terra Art 

Projects samen met de wijkpost een 

openbare inloopavond georganiseerd, 

om vervolgens ook de aandachtspunten 

bij de organisaties in het gebied te 

inventariseren.

Tijdens de buurtmarkt in winkelcentrum 

Buytenwegh op 28 mei 2011 wisselde 

Terra Art Projects van gedachten met 

bewoners van deze wijk. Bijvoorbeeld 

over hoe beeldende kunst, muziek en 

natuur positief kunnen bijdragen aan het 

plein van de Cesár Franckrode. Of hoe 

de sfeer uit de negentiende eeuw op een 

moderne manier kan worden toegepast 

bij de inrichting van het plein.

In de stand van Terra Art Projects 

werden de eerste schetsen 

gepresenteerd op het gebied van 

aankleding, ontmoeting, participatie 

en ontspanning. Bewoners van de 

wijk konden hun mening geven en 

alternatieven aandragen door middel van 

het invullen van een enquête.

Op 22 juni werd er vervolgens door 

een enthousiaste groep buurtbewoners 

onder leiding van kunstenaar Hetty 

Arens met een buisframe in een muzikale 

optocht rondgelopen. Gezamenlijk 

werden de mogelijkheden onderzocht 

voor de plaasting van de expositiekubus 

die onderdeel vormt van het plan ‘César 

Franck zet de toon’.

César Franck zet de toon in Buytenwegh
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04.07 expositie chinese kunst

Verkoopexpositie met  

demonstraties kalligraferen  

door 22 Chinese kunstenaars  

opening: 04.07 om 16.00 uur  

Projectduur: 04.07 - 12.07.2011

juli 2011 Uitwisseling XIaMeN

Kunstenaars uit Xiamen (China) en 

Zoetermeer werken samen in een 

uitwisselingsproject. 

  

coMMUNITY arT: 
samen sterk Palenstein

Oplevering: 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:

September: Project Robert Roelink

 07.09 Kunstfoyer

 Kunstveiling WNF

Oktober:  Expo Zoetermeerse kunst

 06.10 Kunstfoyer 

 09 + 16.10 Open Atelierdagen 

November:  02.11 Kunstfoyer

 KERA-TEX 2011

 Project Jaarring 2011 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

December: 01.12 Kunstfoyer 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

TERRAcTIEF

In de overzichtsexpositie MEESTERWERKEN, met meer dan tweehonderd 

kunstwerken van 22 Chinese kunstenaars zal Terra Art Projects u kennis laten 

maken met zowel de traditionele als de moderne Chinese kunst. Bovendien kunt u 

tijdens workshops kennismaken met de eeuwenoude traditie van de kalligrafie.

Chinese kunst is niet altijd een onderdeel geweest van de moderne Westerse 

kunstwereld. Pas na het dictatorschap van Mao Zedong en dus het einde van zijn 

‘culturele revolutie’  kregen Chinese kunstenaars de vrijheid om zich naar eigen inzicht 

te ontwikkelen. Dit deden zij dan ook naar hartenlust, en de afgelopen twintig jaar 

hebben wij kennisgemaakt met de moderne Chinese kunst als vooruitstrevend  en 

experimenteel. Ook blijft er echter binding met de eigen geschiedenis van prentkunst 

en kalligrafie. Deze combinatie zal terug te zien zijn tijdens de expositie in de kunsthal 

TERRATORIUM. De expositie is georganiseerd in samenwerking met  het Wu Park 

kunstatelier, het Chinese kunstcentrum in Den Haag. “De kunstenaars die naar 

Nederland komen zijn al erg bekend in China en een team van hoog niveau”, aldus Wu 

Park. “Zij bewonderen zowel de traditionele als de moderne Nederlandse kunst. Het is 

de eerste keer dat ze naar Nederland komen en men ziet ernaar uit om werk te tonen 

en om te leren over de kunst van Europese culturen.” Ook Terra Art Projects ziet uit 

naar de expositie. We hopen een nieuwe impuls te kunnen geven aan de uitwisseling 

van culturen.  

Opening en Workshops Kalligrafie

De feestelijke opening van de tentoonstelling MEESTERWERKEN zal plaatsvinden 

op maandag 4 juli om 16.00 uur. Toegang is gratis. Hierna is de tentoonstelling t/m 

12 juli dagelijks geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Hierbij zullen Chinese kunstenaars 

van 6 t/m 12 juli van 12.00-14.00 uur en van 15.00-17.00 uur workshops kalligrafie 

aanbieden. U bent van harte welkom en inschrijven is niet nodig. De kosten voor deze 

workshop bedragen 10 euro.

mEESTERwERKEN

UITgElIchT

detail uit een werk van Wang ChengHua

Volg Terra Art Projects ook op 

 @ZoetermeerArt    TerraArtProjects

TERRAplANNINg
Heb je ideëen voor een project? 

Mail een projectplan met begroting 

naar info@terra-artprojects.com. 

Sluitingsdatum voor het programma van 

2012 is 1 augustus 2011.


