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Zaterdag 22 oktober vond de opening van de expositie KERA-TEX 2011 plaats in kunsthal TERRATORIUM. Het openingswoord werd 

verzorgd door Judith Bloedjes, docent bij het SBB Gouda, de enige opleiding voor keramisten in Nederland. De opening werd voltooid 

door het doorknippen van een geweven lint waaraan tientallen stukjes keramiek waren bevestigd. De diversiteit van het aanbod werd 

door de bijna 300 aanwezigen veelvuldig besproken. KERA-TEX 2011 is nog te bezoeken in de weekenden van 29 en 30 oktober en  

5 en 6 november van 13.00-17.00 uur (Philipsstraat 18). Toegang is gratis.

Drempels 

 
Twee jaar geleden ben ik voor het eerst 

naar de Open Atelierdagen geweest. Ik 

studeerde toen al een aantal jaar en was 

al vele jaren langer een kunstliefhebber. 

Achteraf gezien weet ik niet meer waarom 

ik zo lang heb gewacht. Had ik andere 

afspraken of lag het aan het weer? Of 

was ik toch nog onder de invloed van 

het geitenwollen sokken meets landhuis 

vooroordeel? Met andere woorden: 

het ‘kunst is alleen voor hippies of rijke 

kakkers met een hete aardappel in hun 

keel vooroordeel’.   

De drempel, zoals zoveel drempels, 

bestaat uit angst. Angst om er niet 

bij te horen, om niet mee te kunnen 

praten. Angst voor het onbekende is 

een moeilijke angst omdat je vaak niet 

verplicht bent om de confrontatie aan 

te gaan. Je gaat je een beeld vormen 

gebaseerd op deze angst en gebruikt 

daarbij stereotypen en vooroordelen om 

dat beeld te bevestigen. 

Laatst sprak ik een kennis die helemaal 

lyrisch is over fotografie. Hij had 

laatst zo’n mooie serie gezien waarbij 

surrealistische elementen aan het beeld 

waren toegevoegd. Ik vertelde hem 

over Terra en de aankomende expositie 

‘Zoetermeer maar anders’. Een mix van 

enthousiasme en terughoudendheid was 

het resultaat, gevolgd door een ‘uhhm ja 

lijkt me wel leuk’ en het aantikken van zijn 

buurman ‘ga jij dan ook mee?’.  

Als je jezelf niet schaart onder de hippie 

of de kakker en je houdt van kunst is de 

gedachte dat je als enige niet voldoet aan 

het stereotype kunstliefhebber dan reëel? 

Ik ben heel erg benieuwd of mijn kennis 

de expositie gaat bezoeken. En uiteraard 

zijn hippies en kakkers ook gewoon 

welkom!

250 X KERA-TEX 
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Van 14 t/m 27 november zal het interactieve buitenkunstproject Jaarringen u 

innovaties op het gebied van kunst, cultuur, natuur, muziek en techniek tonen. 

 

Jaarringen 2011 omvat het gebied van de Markt, het Marseillepad, Leidsewallen, Dorpsstraat, 

Londenstraat en via het Dobbe-eiland weer naar de Markt. Op deze jaarring staat de kunst van 

de internationaal bekende kunstenaar Daan Roosegaarde centraal. Hij ontwierp een hightech 

lichtlandschap voor het Marseillepad. De objecten reageren wanneer je ze passeert of aanraakt!

Tijdens het lopen van de route krijgt u onderweg meer informatie over beeldende kunst, natuur 

en historisch erfgoed. Met de speciaal voor Jaarringen ontwikkelde app kunt u op verschillende 

plekken meer te weten komen over wat er nu te zien is maar ook wat er in het verleden heeft 

gestaan. Ook kunt u zelf uw eigen bevindingen en foto’s direct naar de site uploaden, om 

ervaringen te delen. Onderstaand overzicht geeft u meer informatie over het programma.

 

UITGELICHT

ma 14 t/m zo 27 november 

INFOPUNT JAARRINGEN  

Gevestigd op Dorpsstraat 53 en dagelijks geopend van 10.00 

tot 18.00 uur en vanaf 21 november dagelijks tot 22.00 uur. 

Hier vindt u de receptie met actuele informatie over het project 

Jaarringen, de route, de mobiele applicatie, de webredactie, 

diverse exposities met betrekking tot Jaarringen, de lezingen 

en de museumwinkel. Het Infopunt is tevens het startpunt van 

de rondleidingen en excursies.

zo 20 november

JAARRINGEN JAZZ 

Optreden musici CKC o.l.v. Eloy Wigman en Bart Neuvel met 

Bart’s Kwart in o.a. Stadsmuseum en Infopunt. Kaarten € 5 

voor vijf optredens verkrijgbaar bij het Infopunt.

di 22 november 

Opening HET INTERACTIEVE LANDSCHAP van 

DAAN ROOSEGAARDE 16.00 uur bij het Infopunt.

di 22 t/m zo 27 november 

HET INTERACTIEVE LANDSCHAP VAN DAAN 

ROOSEGAARDE EN JAARRING RONDLEIDINGEN

Rondleidingen beginnen om 10.00 u, 12.00u, 14.00 u, 

16.00 u en 20.00 u. Vertrek: Infopunt Jaarringen, 

Dorpsstraat 53. Kosten € 2 per persoon. 

Rondleidingen voor groepen ook op andere tijden mogelijk. 

Aanmelden bij: Infopunt Jaarringen, per mail via: 

info@jaarringenzoetermeer.nl of telefonisch op 

06 - 10 25 75 05. De Jaarring 2011 is ook zelfstandig te 

bewandelen. Informatie is te vinden bij het Infopunt.

di 22 t/m zo 27 november

JAARRING KUNSTENAARS LONDENSTRAAT 

Expositie en ateliers in werking, waarbij het publiek kan 

deelnemen aan een activiteit.

ma 21 t/m zo 27 november 

JAARRING COMBINE LUDY FEYEN 

Dagelijks onderweg vanaf 21 november. Op 25 november 

aankomst op de Jaarring, standplaats Nicolaasplein 

(te volgen via de website www.jaarringenzoetermeer.nl)

   

do 24 en vrij 25 november 

KUNST EN ERFGOED OP DE JAARRING 

Lezingen door: curator Marijke Wijgerinck over Jaarringen 

op beide dagen en op donderdag drs. Botine Koopmans 

over Cultureel Erfgoed op de Jaarring en op vrijdag beeldend 

buitenkunstenaar Ludy Feyen over de Combine. Beide 

avonden in het Infopunt Jaarringen. Aanvang 20.00 uur. 

Toegang gratis.

za 26 november 

JAARRING EXCURSIE LANGS BOMEN IN HET OUDE DORP

Vertrek vanaf Infopunt om 10.00 uur en 12.00 uur. 

zo 27 november

FEESTELIJKE AFSLUITING 

Bij het Infopunt om 16.00 uur

Volg de actuele informatie op

www.jaarringenzoetermeer.nl

 @jaarring11

 JaarringenZoetermeer

http://www.twitter.com/jaarring11
http://facebook.com/JaarringenZoetermeer


Kunst maken van een foto, het kan 

tijdens de workshops die in de week van 

het Thrillerfestival worden aangeboden 

door Stichting Terra Art Projects en 

Fotowerk. Meegebrachte foto’s worden 

met professionele technieken bewerkt 

in de sfeer van de expositie Secret 

Cities, tijdens het Thrillerfestival te zien 

in het Stadsmuseum. Het thema van 

de foto’s sluit ook aan bij het festival: 

de verborgen, geheimzinnige plaatsen 

van Zoetermeer. Iedereen kent wel een 

gebouw of een terrein waar niemand 

komt of een verscholen plek in wijk of 

natuur. 

Er zijn diverse manieren om uw foto 

geheimzinniger en spannender te maken. 

Met behulp van Photoshop kunnen 

ook surrealistische effecten aan het 

beeld worden toegevoegd. Een lucht 

kan dreigender worden gemaakt, water 

dieper, perspectieven sterker en de 

kleuren intenser. Of maak elementen 

veel groter of juist kleiner. Bijna alles is 

mogelijk.

Deelname aan de workshop is gratis. 

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar 

dus meld je voor 1 november nog aan! 

De workshops vinden plaats op 

donderdag 3 en vrijdag 4 november van 

9.00 tot 13.00 uur in het instructielokaal 

van SIZO (van Beeckstraat 62, 

Zoetermeer). Deelnemers dienen een 

usb-stick mee te nemen waarop de 

foto’s staan. Computers zijn aanwezig. 

Aanmelden kan tot 1 november via 

info@terra-artprojects.com.

Op 9 en 16 oktober vonden de 

open atelierdagen plaats. Ook kon 

men een bezoek brengen aan de 

Overzichtsexpositie 2011 in kunsthal 

TERRATORIUM. Het bezoekersaantal 

van zowel de open atelierdagen als de 

overzichtsexpositie kende een grote 

stijging ten opzichte van 2010.

In totaal kwamen ruim 400 mensen 

naar de overzichtsexpositie. Ook veel 

kunstenaars waren blij verrast met de 

vele bezoekers die zij in hun atelier 

mochten ontvangen. 

De kunstenaars waren dit jaar actief 

bezig in hun atelier. Dit ‘actief bezig zijn’ 

werd door iedere kunstenaar weer op 

een andere manier geïnterpreteerd. 

Bij José Koebrugge kon je kennismaken 

met het thema van de kunst van 

Koebrugge: de fiets. Zij laserde fietsjes 

uit hout die konden worden beschilderd. 

In het atelier van Hortense de Kooter 

konden hangers worden gemaakt 

van speksteen. Bij anderen werd een 

informatieve lezing over het werk 

gegeven. De meeste kunstenaars kozen 

ervoor om tijdens de openingsuren 

bezig te zijn met het maken van hun 

kunstwerken.  

Naast het bewonderen van reeds 

gemaakte kunstwerken kon nu ook 

worden meegekeken bij de vervaardiging 

hiervan, iets dat door veel mensen werd 

gewaardeerd.

De ateliers hadden duidelijk meer 

bezoekers tijdens het tweede weekend. 

Het weer, dat de eerste week beduidend 

slechter was dan tijdens de tweede week 

lijkt de oorzaak te zijn. De ateliers die 

in groepsverband functioneerden op 

dezelfde locatie kregen meer bezoekers. 

Veel mensen brachten eerst een bezoek 

aan de overzichtsexpositie van Terra Art 

Projects om zich te oriënteren. Nadat er 

werd bepaald welk werk hen aansprak 

brachten vervolgden zij hun tocht naar 

de ateliers.

OPROEP

TERRALOKAAL

mailto:info@terra-artprojects.com
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COLOFON

	 	

29.10 - 06.11 KERA-TEX 2011

Geopend	in	de	weekenden	van	

13.00	-	17.00	uur,	TERRATORIUM

02.11 KUNSTFOYER

Sjaak	Langenberg	en	Rosé	de	Beer,	

20.00	uur	TERRATORIUM,	zie	hiernaast.

02.11 ONTHULLING TEILINGENFLAT

Om	16.00	uur	worden	de	nieuwe	entrees	

feestelijk	onthuld.

03.11 - 04.11

Workshops	Secret	Pictures,	

Thrillerfestival.	Zie	hiernaast.

14.11 - 27.11 JAARRING 2011

Zie	programma	op	pagina	2

COMMUNITY ART: 
Samen Sterk Palenstein

Oplevering:	2011

Poëzie in Palenstein

Start:	september	2011

Cesar Franckrode Buytenwegh

Projectduur:	t/m	31.12.2012 

TERRAGENDA
Ook op de agenda in 2011:

25.11		 ZOETERMEER,	MAAR	ANDERS

01.12		 Kunstfoyer	

		 ZOETERMEER,	MAAR	ANDERS

04.12	 CULTUUR	OP	ZONDAG

TERRACTIEF

Onbevangen het publiek benaderen, streven naar maatschappelijke infiltratie.  

In het werk van Sjaak Langenberg en Rosé de Beer lopen fantasie en werkelijkheid 

moeiteloos in elkaar over. Op woensdag 2 november 2011 presenteren zij hun werk 

tijdens de Kunstfoyer in het Terratorium in Zoetermeer met het thema ‘Kunst in de 

Openbare Ruimte’ . 

 

Sjaak Langenberg is beeldend kunstenaar en publicist. Hij werkt samen met 

vormgeefster Rosé de Beer aan projecten die meestal buiten de gebruikelijke 

kunstcontext worden uitgevoerd. Zij proberen de functie en betekenis van kunst in de 

openbare ruimte steeds weer te verruimen. Afhankelijk van het plan dat op locatie wordt 

ontwikkeld kiezen zij voor het meest geschikte medium om hun ideeën tot uitdrukking te 

brengen. Dezelfde onbevangenheid vragen zij van het publiek dat met hun werk wordt 

geconfronteerd.  

 

Omkering van perspectieven en het met elkaar verbinden van ogenschijnlijk 

conflicterende werelden zijn belangrijke strategieën binnen het werk van Langenberg 

en De Beer. Zij gebruiken diverse media en podia om een plan in meer hoofden te 

planten dan die van de direct betrokkenen. Dat hun projecten worden besproken in 

nieuwsprogramma’s en bijvoorbeeld in vakbladen op het gebied van landbouw of 

scheepvaart, is het directe gevolg van hun streven naar maatschappelijke infiltratie. 

 

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer werkten in opdracht van vele gemeenten, provincies 

en musea, waaronder het Van Abbemuseum, De Appel, het NAi en De Paviljoens.  

Meer informatie: www.sjaaklangenberg.nl en www.rosedebeer.nl 

 

Kom woensdag 2 november naar de Kunstfoyer van 19.30 – 22.00 uur.  

 

De Kunstfoyer is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor kunstenaars, 

kunstliefhebbers en belangstellenden. Terra Art Projects organiseert deze bijeenkomsten 

in het TERRATORIUM aan de Philipsstraat 18 te Zoetermeer. Kom eens binnen.  

De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.terra-artprojects.com

Volg	Terra	Art	Projects	ook	op	

 @ZoetermeerArt    TerraArtProjects

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

02.11 KUNSTFOYER

ONBEVANGENHEID

http://www.sjaaklangenberg.nl
http://www.rosedebeer.nl
http://www.terra-artprojects.com
http://www.twitter.com/@ZoetermeerArt
http://www.facebook.com/TerraArtProjects
http://www.terra-artprojects.com

