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Voorzitter

VOORWOORD
‘‘Als
Als het belang van de gebeurtenissen in het verleden wordt gewogen, blijft de
ﬁlosoﬁe en de kunst. Al het andere verbleekt’
H. von der Dunk. (in een radiointerview 1998)
In 1997 bloeiden bij de Vereniging Terra vele bloemen. Zoals dit jaaroverzicht laat
zien was het het jaar waarin vele activiteiten zijn uitgevoerd. Tentoonstellingen en
activiteiten die zich mochten verheugen in grote publieke belangstelling.
Ook de pers heeft zich niet onbetuigd gelaten. We hebben in 1997 ook een
proces van bezinning op eigen functioneren in gang gezet. Dat heeft ertoe geleid
dat we ook een aantal kleinere tentoonstellingen hebben georganiseerd. De
doelstellingen van de vereniging geven alle ruimte om anderen dan de leden
van de vereniging, onder de paraplu van Terra te laten werken. Een proces van
wederzijdse bevruchting kan zo op gang komen.
Terra wil zich constant blijven vernieuwen en verbeteren. Dat zal er onder andere toe
leiden dat organisatorisch een aantal zaken wordt aangepakt in de komende jaren.
Het instellen van een referentiecommissie die gevraagd en ongevraagd het bestuur
zal adviseren en over de kwalitiet van de projecten, alsmede over de zich nieuw
aanmeldende kunstenaars uitspraken zal doen, is daar een belangrijk gevolg van.
De Vereniging Terra vindt het belangrijk kwetsbaar te zijn in het werk maar ook
zichtbaar in het bestuurlijke en politieke leven. Voor het bestuur van Terra betekende dat investeren in netwerken, vaak aanwezig zijn op vergaderingen en
simpelweg beschikbaar zijn voor diegene die op een of andere wijze met of van
Terra iets willen op het gebied van de kunsten. Het heeft ons goed gedaan te
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constateren dat de gemeente in toenemende mate ook een beroep doet op de
kennis die in de vereniging aanwezig is.
We hebben dit jaar twee leden van onze vereniging verloren. In ons werk zullen
we hen blijven gedenken. Onze penningmeester was een peiler waar wij stevig op
stonden en de bijdrage van Jacqueline was voor de andere kunstenaars een zeer
waardevolle.
We hadden in 1997 het voornemen om in 1998 een tentoonstelling buiten te
maken waarbij ook andere kunstdisciplines betrokken zouden worden. Zo kwam
‘Bomen over Leven’ er.
Het vasthouden van een ingezette lijn: wederzijdse beïnvloeding,
kwaliteitsverhoging van de vereniging, grenzen verleggen, Zoetermeer als basis
maar niet als uitgangspunt het zijn geen eenvoudige doelen. Het zijn wel doelen
die wij ook in 1998 weer scherp voor ogen zullen houden en waar we naar zullen
blijven streven.
Namens het bestuur van Terra,
Yvonne Hagenaars
Voorzitter
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2. KUNSTPROJECTEN EN EXPOSITIES 1997
2.1 Bevroren Aarde
Een kunstproject van de leden in Galerie Terratorium aan de 1e Stationsstraat 84
te Zoetermeer van 22 februari tot en met 21 maart 1997.
‘Bevroren Aarde’
Hoe het leven baan breekt uit de kilte van het ijs
koele huiden afschudt
op zoek naar de warmte van het licht.
“De toon voor het project ‘Bevroren Aarde’ van de Vereniging Terra Kunstprojecten
is gezet op de 3000 meter hoge eeuwige gletsjer Glacier Blanc in Frankrijk.
Daar maakt de mens kennis met de kracht van het eeuwige ijs. Je kunt je
verschuilen in de ruimte tussen ijs en aarde. In deze ruimte kruip je over bevroren
aarde met het geluid van een constant druppelend ijs in je oren.
Bevroren aarde is het symbool voor het eeuwige leven en de dood. Het schept,
vernietigt, conserveert en verteert”.
Deze tekst was de aanhef van de folder ‘Bevroren Aarde’ en geeft in grote lijnen
weer wat de beeldend kunstenaars aan de bezoeker wilden meegeven aan hun
bezoek aan het kunstproject. Het gaat om een project waarbij het publiek de geboden kunst niet alleen kan aanschouwen maar ook zelf kan ervaren.
In de eerste ruimte was een koelsysteem aangelegd waardoor koelvloeistof werd
gespoten. De temperatuur van deze buizen daalde naar 20 graden onder nul. De
buizen werden als het ware geïntegreerd in de ontworpen kunstwerken. In de
loop van het project is door ijsafzetting de omvang van de buizen 10-keer zo dik
geworden. De kunstwerken werden als het ware opgenomen door de ijsmassa.
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In de tweede ruimte waren objecten geïnstalleerd in het donker bestaande uit
ﬁguren van geschept papier en vlas die aan primitieve levensvormen deden
denken. De toeschouwer belandde hier in een totaal andere sfeer dan die van de
ijswereld. De levensvormen in een totaal donkere ruimte werden via een bepaald
patroon belicht en in combinatie met de aanwezige muziek waande men zich op
een andere planeet.
Het kunstproject heeft tijdens haar expositieperiode enkele honderden bezoekers
getrokken.
Met dank aan de subsidiënten en sponsors:
Gemeente Zoetermeer, afd. Cultuur en Onderwijs, VSB-fonds Den Haag en
Omstreken, ﬁrma Van der Elst, Koudetechniek.
2.2 Vibrations en expositie
Door Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans
Het kunstproject en expositie van acrylschilderijen en gemengde technieken vond
plaats in Galerie Terratorium aan de Stationsstraat 84 van 24 mei 1997 tot en met
15 juni 1997.
‘Vibrations’ zoekt naar de oorsprong
Het subtiele samenspel van kleur en klank
“Iedere kleur heeft haar eigen klank. Wat krijg je als kleuren en klanken
samensmelt? Als trilling van kleur zich vermengt met geluidstrillingen? De expositie
‘Vibrations ‘van Terra kunstenaars Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans geeft
het antwoord. Een ontdekkingsreis naar de kleur en klanken”.
Het project is opgezet vanuit twee verschillende gedachtegangen. Wietske: “De
vraag: waar bestaat alles uit?’ boeit me nog steeds mateloos. De wereld is één
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groot energieveld, een melodie van trillingen. Wij maken hier ook deel vanuit.
In de expositie proberen we deze vibraties op te vangen door ze een kleur te
geven.” Jacqueline vult aan: “Als je wilt weten waar alles uit bestaat, kun je dat ook
toespitsen op het individu. Dan kom je al gauw bij de hersenen. Hersencellen
ontvangen en zenden trillingen. Kun je de kern ontdekken door zuiver gebruik
te maken van je linkerhersenhelft, de rede? Of speelt de rechterhelft, die intuïtie,
ï
ïtie,
dromen en verbeeldingskracht uitdrukt, een grotere rol?”
Door de dialoog draaiende te houden zijn beide kunstenaars tot concrete dingen
gekomen. Of, zoals ze het zelf uitdrukken: “We zitten op dezelfde golﬂengte.”
Het pronkstuk van de expositie ‘Vibrations’. Dit ‘muziekorgel‘ bestaat uit 200
geschepte papieren pijpen in verschillende kleurentonen.
Op de zwarte muur zitten gebroken spiegels. Tussen de pijpen en de gebroken
spiegels staan schilderijen die je alleen in spiegelbeeld kunt zien.
Ook de orgelbuizen zijn hier gedeeltelijk zichtbaar. “Hierin ontdek je ongeﬁlterde
kleurtrillingen in de ruimte,” vertelt Jacqueline.
‘Op zoek naar kleur en klank der trillingen’ heeft geresulteerd in ‘De melodie’ aan
de wand die Wietske gecomponeerd heeft.
De expositie van beide Terra leden werd ingeleid door de Stedelijke Muziekschool
en Theaterschool te Zoetermeer en geopend door Arthur de Bussy, voormalig
directeur van de Stedelijke Muziekschool .
Met dank aan de Theaterschool, Peter Linteloo, Mark Spijkers, Jessica Vuyk,
Jose Vuyk, Peter Sterke, Sylvia Ortiz De Zarata, Renate Mamber, de Stedelijke
Muziekschool, Suzanne Nehring en Menno Koning.
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Verder Stroom HCBK (Den Haag) en de afdeling Cultuur en Onderwijs van de
gemeente Zoetermeer.
2.3. Voorbereidingen kunstproject 1998
De eerste aanzetten werden gegeven aan een multidisciplinair kunstproject in
samenwerkingsverband met de Stichting Bomen Over Leven.
In grote lijnen werden de eerste grove schetsen in het voorjaar van 1997
doorgesproken. Na de zomerreces werd de projectbeschrijving gepresenteerd aan
diverse instanties, waaronder de gemeente Zoetermeer. Enkele maanden later
werd in een eerste bijeenkomst van leden en gastkunstenaars het kunstproject
in grote lijnen gepresenteerd. Na deze avond en na enkele gesprekken met
andere gastkunstenaars, kon de vereniging zich verheugen op deelname in het
kunstproject van 30 beeldend kunstenaars uit het hele land en ver daarbuiten.

3. VERKOOPEXPOSITIE
Voor het eerst werd op initiatief van de Terra- leden een verkoopexpositie in
Galerie Terratorium georganiseerd. Op verzoek van de leden werd een aantal gastkunstenaars voor deelname aan deze verkoopexpositie uitgenodigd.
Aan deze expositie namen in totaal 30 beeldend kunstenaars deel die maar liefst
500 kunstwerken met een maximale verkoopwaarde van f 750,-- beschikbaar
stelden. Deze verkoopexpositie onder de naam van ‘Oh ...., kom er eens kijken’ liep
van 15 november tot 21 december 1997
In totaal zijn er 23 kunstwerken verkocht en is door de VTK deze expositie
budgettair neutraal afgewikkeld.
Mede gezien de reacties van het bezoekende publiek kan de verkoopexpositie
mogelijk een jaarlijks terugkerende activiteit zijn.
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4. VOORMALIGE PIETERMAN HARDGLASFABRIEK
4.1. Korte voorgeschiedenis
In december 1995 had het college van Zoetermeer.
kenbaar gemaakt deze fabriek te willen slopen. De VTK en menige andere
belanghebbende tekenden hier bezwaar tegen aan.
In 1996 werd de VTK door de Commissie Beroep en Bezwaarschriften gehoord.
De commissie adviseerde B. en W. om procedureel eerst de aanvraag omtrent
het plaatsen van de hal op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, af te
handelen.
Tussentijds werd de VTK in een zitting gehoord m.b.t. procedure die gelijktijdig bij
de Rijksdienst van Monumentenzorg liep.
4.2. Activiteiten t.b.v. het behoud van de hal
Eind 1996 sloot VTK zich aan bij de actiegroep “Slopen is geen Kunst”, hieruit
vloeiden in begin 1997 diverse protestacties in het Stadshart voort. Een fakkeloptocht, performance door de Theaterschool en het verzamelen van
handtekeningen op een ludieke wijze, door gebruik te maken van de kleding
ontworpen door Marus van der Made. Als laatste actie werd de Pieterman Hardglas
voor een gedeelte ingepakt met zwart plastic.
Vervolgens werd er door VTK en de actiegroep ingesproken bij de commissie
Welzijn voor het behoud van de hal en het tijdelijk gebruik van de hal. In de
raadsvergadering werd door een aantal politieke partijen waaronder Groen Links,
SP en de CDA een motie ingediend om de hal te behouden en tijdelijk beschikbaar te stellen aan de kunstenaars. De motie werd op twee stemmen verschil niet
aangenomen. B. en W. heeft medio 1997 VTK schriftelijk in kennis gesteld over
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haar afwijzing om de hal niet op de gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen.
V.T.K. heeft hiertegen beroep aangetekend en is later door de commissie Beroepen bezwaarschriften in het gelijk gesteld.

5. BEZOEK AAN FRACTIEVERGADERINGEN VAN POLITIEKE PARTIJEN
In het kalenderjaar 1997 heeft het bestuur van VTK diverse fractievergaderingen
van politieke partijen bezocht. In deze vergaderingen werd gepleit voor meer
aandacht voor Kunst in Zoetermeer. Dit in relatie tot de nota Cultuur die in 1997 meer
inhoud zou moeten krijgen.

6. NOTA CULTUUR TE ZOETERMEER
De nota Cultuur zou naar aanleiding van de discussie in 1996 in 1997 meer
inhoud moeten krijgen. Door de gemeente werden bijeenkomsten belegd
waarvoor de politiek, beeldend kunstenaars, dichters en organisaties werden
uitgenodigd. In deze bijeenkomst werd aangegeven waar de gemeente Zoetermeer
zich in de toekomst op zou moeten richten. Hierbij gaat het o.a. om Zoetermeer
een beter imago op het gebied van kunst te geven. Helaas zijn de reacties in de
nieuwe nota onvoldoende meegenomen wat heeft geleid tot vele nieuwe reacties.
In de commissie Welzijn is door VTK en menig ander kritisch gereageerd op de
nota wat niet heeft geleid tot bijstelling.

7. VIDEO “BEVROREN AARDE”
In het laatste weekeinde van het kunstproject “Bevroren Aarde” zijn de beelden
opgenomen van het verhaal rond het thema. Leslie McWilliam heeft hiervoor een
regie gedaan met acteurs. Na de montage is de video tezamen met de registratie
ﬁlm getoond aan een select gezelschap. In dit zelfde jaar werd de video genomi-
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neerd voor het nationale NOVA festival 97 in Rotterdam. De video werd bekroond
met brons. In latere instantie heeft het NOVA bestuur alsnog besloten de video te
nomineren voor het internationale Unicaﬁlmfestival 1998 in Oostenrijk.

8. KASSEL 1997
Door enkele leden van VTK is in een speciaal georganiseerd weekeinde de
Dokumenta in Kassel bezocht.

9. DOKUMENTATIEMAP
Voor de dokumentatiemap zijn door fotograaf Willem Vermeij uit Den Haag de
eerste serie van foto’s gemaakt. Uitgangspunt is dat er in de map per beeldend
kunstenaar 3 à 4 foto’s en een korte biograﬁe opgenomen worden.

10. VERHUUR KUNSTWERKEN
In overleg met het management van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, sector
Bouwen en Monumentenzorg is besloten de verhuur van de kunstwerken aan de
Loosduinseweg 13-15 te verlengen tot het eind van het kalenderjaar 1997. De
begane grond van dit gebouw is met een totale verkoopwaarde van f 40.000,-aan kunstwerken verfraaid.
Medio 1997 is met de gemeentelijke Kredietbank in Den Haag een contract van
een jaar gesloten voor het verhuur van kunstwerken tegen een waarde van
f 40.000,–. De VTK heeft op een bijzondere wijze de kunstwerken in een
samenhang met de huidige inrichting van het kantoor kunnen realiseren.
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11. OPEN ATELIERDAGEN 1997
Ook dit jaar heeft de VTK deel genomen aan de Open Atelierdagen die door de
Zoetermeerse Kunststichting wordt georganiseerd. De galerie Terratorium aan de
eerste Stationsstraat 84 werd voor de tweede keer voor dit doeleinde opengesteld.
Naast de door de beeldend kunstenaars opengestelde ateliers was er een expositie
ingericht van kunstwerken van de VTK haar leden.
Op deze expositie kon men op drie verschillende plaatsen videoﬁlms zien van de
kunstprojecten over de laatste twee jaar. Naar schatting zijn er in dit weekeinde
150 bezoekers geweest.

12. OPEN MONUMENTENDAG 1997
De eerder ingerichte expositie van de Open Atelierdagen was eveneens op de
Open Monumentendag te zien. Naast de historische waarde van de hoeve konden
de geïnteresseerden ook het pand aan de binnenzijde bekijken.

13. INITIATIEVEN 1998/1999
Door de Vereniging zijn de volgende acties geïnitieerd die hun beslag zullen krijgen
in het kalenderjaar 1999.
- Boek (jubileum) kunstproject Bomen over Leven.
- Promotieboek Terra.
- Internet.
- Promotieﬁlm 5-jarig bestaan.
- Verhuur kunstwerken uitbreiden.
- Voorbereiding intenationaal kunstproject in Slowakije
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BIJLAGEN
Overzicht bestuur en leden van 1994 - 1997
Bestuur:
Voorzitter

Ed Boutkan

(1994 - 1995)

Rob de Ruiter

(1995 - 1996)

Yvonne Hagenaars

(1996 - heden)

Wim Vogels

(1995 - 1996)

Ed Boutkan

(1996 - heden)

Ed Boutkan

(1994 - 1995)

Ankie van Doorn

(1995 - 1996)

Theo van Bergen

(1996 - heden)

Bestuurslid

Piet Ruivenkamp

(1994 - 1997)

Projectleider

Ed Boutkan

(1995 - 1996)

Public relations

Andrea van Lindenberg (1996 -

Secretaris
Penningmeester

Leden:
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Hetty Arens

beeldend kunstenaar

(1997 - heden)

Jaqueline Brekelmans

beeldend kunstenaar

(1997 - heden)

Elly du Clou

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Peter Djelân

beeldend kunstenaar

(1994 - 1997)

Maria van Eyk

beeldend kunstenaar

(1994 - 1997)

Laurens van Herpt

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Rosie den Houting

beeldend kunstenaar

(1994 - 1996)

Lucy de Kruijf

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Marijke Lamboo

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Leslie Mcwilliam

video kunstenaar

(1995 - heden)

Dick de Rooy

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Patricia Seyen ten Hoorn

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Anna Sikkers

beeldend kunstenaar

(1994 - 1997)

Wietske Zwetsloot

beeldend kunstenaar

(1994 - heden)

Gerealiseerde projecten van Terra
Voorgeschiedenis
Leden van Terra wonen verspreid over de provincie Zuid-Holland. Een aantal leden
van de VTK heeft op 21 juni 1993 een project uitgevoerd over het fenomeen
‘grensgestalte’ vanuit de Vrije Academie Den Haag, waarbij een kunstwerk op het
Katwijkse strand tot stand is gekomen onder coördinatie van Adriaan Nette.
In 1993 hebben voornamelijk kunstenaars uit Zoetermeer; leden van de
Kunststichting Zoetermeer, een project uitgevoerd in het kader van de Theaterdag
1993. Dit project werd gecoördineerd door beeldend kunstenaar, Wietske BoutZ.
Bezoekersaantal: 500
Vereniging Terra Kunstprojecten (voorheen de werkgroep Terra)
In 1994 is onder initiatief van Wietske BoutZ de tijdelijk werkgroep Terra in het
leven geroepen die later is overgegaan in de Vereniging Terra Kunstprojecten.
Terra aan de Dobbe
Deze groep heeft in 1994 een kunstmanifestatie gepresenteerd tussen de
Dorpsstraat en het Stadshart (culturele as) van Zoetermeer. Hierbij werd het
Dobbe-eiland, zelfkunsteiland in het kunstwerk geïntegreerd. Dit project werd door
de gemeente en enkele particuliere instanties gesponsord.
Bezoekersaantal Terra aan de Dobbe: 300
Kunstproject Terraquatotum
Dat de VTK groep zich snel ontwikkelt moge blijken uit hun presentatie in en
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rondom de watertoren van Zoetermeer in juni 1995. Dit kunstproject trok tijdens
de openingsperiode van één week ongeveer 1000 bezoekers.
De video-opname die van dit project gemaakt is, werd tijdens het landelijke Novafestival in Beverwijk bekroond met brons.
Bezoekersaantal Terraquatotum: 1250
Kunstproject Loeterrapport
Het kunstproject in 1996 “Loeterrapport” in het Loetbos nabij Lekkerkerk was een
van de grootst opgezette projecten van de VTK. Dit project waarbij een dertigtal
kunstobjecten door 15 kunstenaars werden gerealiseerd heeft veel publiciteit
getrokken. Zowel in de regio als op landelijk niveau is hieraan door de media veel
aandacht aan besteed.
Van dit project zijn een tweetal video-opnamen gemaakt onder de titel “Red Alert For
Green” en “Loeterrapport” en er is van dit project een documentatieboekje uitgegeven.
Bezoekersaantal: 2500
Galery Terratorium
In het najaar van 1996 heeft de VTK op basis van anti- kraak het historische
pand aan de Eerste Stationsstraat 84 betrokken. Dit pand is benut voor allerlei
expositiemogelijkheden en heeft tijdelijk de naam van Galery Terratorium gekregen.
Doel was om de terra-leden in de gelegenheid te stellen om exposities en
kunstprojecten te initieren. Dit pand leende zich uitstekend voor ateliers en voor
exposities. Een gedeelte van het pand was ingericht met ateliers, in totaal 4 ateliers
en 2 expositieruimten. De eerste expositie die hier plaatsvond was van Elly du Clou
“Reisverslag Nepal en Thailand”.
Bezoekersaantal: 650
Kunstproject Bevroren Aarde
In het voorjaar van 1997 heeft de VTK het kunstproject “Bevroren Aarde” in de
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tijdelijke Galerie Terratorium gepresenteerd. Het kunstproject was opgedeeld in
twee ruimten. In de eerste ruimte was de combinatie gerealiseerd tussen techniek
en kunst waarbij een speciaal aangelegd koelsysteem een bijzondere invloed had
op de geïnstalleerde objecten. De buizen waardoor koelvloeistof werd geperst
bereikten hierdoor een temperatuur van 20 graden onder nul. Deze combinatie
van kunst en techniek resulteerde in een bijzondere belevenis voor de bezoeker.
In de tweede ruimte waren objecten geïnstalleerd in het donker bestaande uit
ﬁguren van geschept papier en vlas die aan primitieve levensvormen deden
denken. Men waande men zich op een andere planeet.
Bezoekersaantal: 1000
1997 “Vibrations en expositie van Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans”
Het project ‘Vibrations’ was opgezet vanuit twee verschillende gedachtegangen.
De ene visie zag de wereld als één groot energieveld, een melodie van trillingen.
In de expositie probeerden de kunstenaars deze vibraties op te vangen door ze
een kleur te geven. De andere gedachtengang was dat als je wilt weten waar alles
uit bestaat, je dat ook toe kunt spitsen op het individu. Dan kom je al gauw bij de
hersenen. Hersencellen ontvangen en zenden trillingen. Kun je de kern ontdekken
door zuiver gebruik te maken van je linkerhersenhelft, de rede? Of speelt de
rechterhelft, die intuïtie, dromen en verbeeldingskracht uitdrukt, een grotere rol?”
Door de dialoog draaiende te houden zijn Wietske BoutZ en Jacqueline
Brekelmans tot concrete dingen gekomen.
‘Vibrations ‘ was een kunstproject en een expositie van acrylschilderijen en
gemengde technieken van beeldend kunstenaars Wietske BoutZ en lacqueline
Brekelmans en was te zien, horen en voelen van 24 mei tot en met 15 juni 1997
in Galerie Terratorium. Bezoekersaantal: 300
1997 Verkoopexpositie “Oh, kom er eens kijken’
Voor het eerst werd op initiatief van de Terraleden een verkoopexpositie in
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Galerie Terratorium georganiseerd. Op verzoek van de leden werd een aantal gastkunstenaars voor deelname aan deze verkoopexpositie uitgenodigd.
Aan deze expositie namen in totaal 30 beeldend kunstenaars deel die maar liefst
500 kunstwerken beschikbaar stelden. Deze verkoopexpositie onder de naam ‘Oh
...., kom er eens kijken’ liep van 15 november tot 21 december 1997.
In totaal zijn er 23 kunstwerken verkocht.
Bezoekersaantal: 650

Overzicht documentatiemateriaal
Video-opnames:
1994

“Terra aan de Dobbe”.

1995

“Territorium”.
“Werk- en registratievideo “Terraquatotem”.
“10 Kunstenaars ontketend”.

1996

“Red Alert For Green”.
“ Werk- en registratievideo “Loeterrapport”
“Open Atelierdagen 1996”
“Expositie Elly du Clou, reisverslag Nepal en Thailand”

1997

“Bevroren Aarde” een spirituele reis
“Werk-en registratievideo “Bevroren Aarde”
“Performance “Vibrations”
“Werk- en registratievideo “Vibrations en expositie van Wietske
BoutZ en Jacqueline Brekelmans”

Documentatie:
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1994

Documentatieboekje “Kunstproject Terra aan de Dobbe”

1996

Documentatieboekje “Loeterrapport”.

“Het Groene Hart, Blauwe Kamers” presentatieboek projectontwikkeling in het Loetbos.
1997

Kunstproject Bevroren Aarde
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Dit is een uitgave van de vereniging Terra Kunstprojecten
Teksten: Ed Boutkan
Fotografie: Theo Janssen e.a.
Vormgeving: Natalie Vinke
Adresgegevens secretariaat:
Savelsbos 201, 2716 HJ Zoetermeer
www.terrakunstprojecten.nl

