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Stichting Winterlicht

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Winterlicht te Schiedam. In dit jaarverslag zijn
de activiteiten van onze stichting opgenomen die hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar.
In december 2017 organiseerde Stichting Winterlicht de lichtmanifestatie Winterlicht V in het
Julianapark in Schiedam. Tijdens dit unieke festival presenteerden 20 beginnende en gevestigde
kunstenaars hun lichtkunstobjecten en videoprojecties.
De tentoonstelling in het Julianapark, Schiedam werd goed bezocht en kon rekenen op een
warme belangstelling van de inwoners van Schiedam, uit de regio en uit het land.
Een speciale dank gaat uit naar onze subsidiënten. Dankzij hun subsidiebijdragen kon de stichting
haar tentoonstelling en de daarmee verband houdende activiteiten, zoals workshops en
rondleidingen, organiseren en uitvoeren. Zonder hun steun was dat niet mogelijk geweest.
Wilma Kuil,
Voorzitter

Schiedam, 26 november 2018
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Winterlicht V
Twee-jaarlijkse lichtmanifestatie in het Julianapark, Schiedam.

Op 14, 15 en 16 december 2017 organiseerde de stichting Winterlicht i.s.m. de gemeente Schiedam
de lichtmanifestatie Winterlicht in het Julianapark in Schiedam met lichtkunst, muziek en vuuracts.
Tijdens deze unieke lichtmanifestatie presenteerden twintig opkomende en gevestigde kunstenaars
hun lichtkunstobjecten en videoprojecties.
Zij lieten zich inspireren door het thema ‘Schitterend’ en door het park. Ieder werk schitterde op
eigen wijze: uitbundig, oogstrelend en betoverend.
Deelnemende kunstenaars aan Winterlicht 2017 waren:
Marjan Laaper, Rachel de Boer, Ira van der Valk, Mark Swysen, Toer, Bram de Bree, Aldo Hoeben,
Arjenne Vossepoel, Karola Pezarro, Lieselot IJsendoorn, Robin Weijers, Bart Ensing, Stephen Newby,
Oskar Maan, Nicola Unger, Francine Garnier & Alain Engelaere, Niels de Bakker, Nora van Krimpen,
Yvon Koopman, Erik Groen, Bas Peeters en Joost Rekveld.

Winterlicht
De lichtmanifestatie Winterlicht is gebaseerd op de manifestaties in het Julianapark in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Die waren toen in de zomer en vooral gericht op het aanlichten van het park op
een bijzondere manier. Bij Winterlicht draait het meer om de kunstwerken, waarbij licht een
belangrijk medium vormt.
Opening
De opening met lampionnenoptocht, een spectaculaire vuuract en een bijzondere dans vond plaats
op donderdagavond 14 december.

Lampionnenoptocht
Basisschoolkinderen uit Schiedam hebben onder leiding van Rachel de Boer lampionnen van
onderwater wezens gemaakt.

In het park werden de lampionnen opgehangen in een installatie als een magische oceaan vol
wonderlijke, lichtgevende en zwevende wezens.

Daarop volgde een spetterende vuurshow. De vuurkunstenaar zette met vuur, hoepels en brandende
letters het thema van dit jaar ‘Schitterend’ in de schijnwerpers.

Na de vuuract dansten kinderen onder leiding van Anuschka Coumou van DansZee met het
kunstwerk DONS van Yvon Koopman. Na de dans werd het kunstwerk door het park gedragen en
uiteindelijk over het water gespannen.

Rondom Winterlicht vonden een aantal bijzondere acties plaats:

Vrijdag 15 dec
STILTLIFE – Straattheater met wandelende lichtkunstwerken. Op vrijdag gaf Stiltlife een performance
met indrukwekkende LED-lichtkostuums in het centrum van Schiedam en daarna in het Julianapark.

Zaterdag 16 dec
Head lights – Drumfanfare en blaaskapel Juliana verbond het centrum van Schiedam en het
Julianapark met een muzikale, verlichte optocht. Kunstenares Yvon Koopman heeft met leerlingen
van scholengemeenschap Spieringshoek ‘head lights’ gemaakt voor de muzikanten. Vanaf de
Vismarkt, door het centrum en de Sint Liduinastraat kwam de drumband naar het Julianapark.

Projecten in de stad:

Bas Peeters
Geboorte - Achter de ramen van het brugwachtershuis op de Ooievaarsbrug was een lichtprojectie
van Bas Peeters te zien genaamd ‘Geboorte’.

Jolande Bosch
Open Schiedam (do 14 dec – zo 17 dec) – Ter promotie van Winterlicht en Schiedamse kunst stonden
er drie huisjes van Open Schiedam in de stad op de route tussen het Julianapark en het
stadscentrum. De huisjes worden door Schiedamse kunstenaars (Jolande Bosch en Sander Bokkinga)
ingericht met een (licht)kunstwerk.

Workshops
Magic Ocean - Lampionnen maken:
Basisschoolkinderen uit Schiedam hebben in buurthuis De Erker onder leiding van Rachel de Boer
lampionnen van onderwater wezens gemaakt.

Future Fossils
Ira van der Valk en leerlingen van het Geuzencollege, Vlaardingen
‘Future Fossils’ zijn lichtobjecten in diamantachtige vormen – gemaakt van verzameld en hergebruikt
reflecterend materiaal - door een geselecteerde groep leerlingen van het Geuzencollege,
Vlaardingen. Ideevorming & begeleiding door Ira van der Valk.

Head lights –Yvon Koopman heeft met leerlingen van scholengemeenschap Spieringshoek ‘head
lights’ gemaakt die de muzikanten van drumfanfare en blaaskapel Juliana dragen tijdens de muzikale,
verlichte optocht van het centrum van Schiedam naar het Julianapark.

PROGRAMMA WINTERLICHT 2017
samengesteld in samenwerking met Verueño
Wereldmuziekfestival Verueño zorgde op alle avonden voor een muzikaal programma en
spectaculaire vuuracts. Zij verzorgden ook de catering tijdens Winterlicht.

Artiestenprogramma
Donderdag 14 december
- Lampionnenoptocht van de Erker naar Julianapark o.l.v. Rachel de Boer
- Openingsdans ‘Dons’ o.l.v. Anuschka + onthulling kunstwerk Yvon koopman.
- Vuuract door Marc Geraards
- Muziek Tepeyo Project
- Performance door Joost Rekveld
Vrijdag 15 december
- Lichtperformance STILTLIFE
- Performance Oskar Maan ‘Diamonds are forever’
- Muziek Sjarm
Zaterdag 16 december
- Optreden Drumband Juliana verlicht door Yvon Koopman
- Performance MERGE
- Muziek Jazzy
- Vuuract van de Vuurkunstenaar

Rondleiding
Elke avond vond er een gratis rondleiding plaats onder leiding van Aris de Bakker.

Catering
Stichting Verueño verzorgde een bijzondere catering tijdens het festival: wereldse maaltijden, een
zalig stamppottenbuffet en visionaire soepen en smeersels.
Er werden naast verschillende maaltijden, ook soep, snacks, glühwein, chocolademelk, e.d.
geserveerd.

De Buurtvrouw presenteerden op de donderdagavond verschillende taarten en andere lekkernijen.
Het Lentizcollege maakte op de laatste avond appelflappen speciaal voor de Julianadrumband en de
kunstenaars en, wat over was, werd uitgedeeld aan de bezoekers.
Het Winterlicht Team had ook een Special : suikerspin met ledlicht.

Promotie van Winterlicht

In de promotie van het festival is gebruik gemaakt van de volgende kanalen.
Posters & flyers met het programma
De Winterlicht flyer is in een oplage van 10.000 exemplaren verschenen. De voorzijde van de
uitgevouwen flyer fungeert als poster, de ‘binnenzijde’ als programmaflyer. De helft ervan is door de
scouts in Schiedam-West huis aan huis bezorgd. Ook in het centrum (rondom Lange Haven) zijn flyers
huis aan huis verspreid en posters opgehangen in winkels en etalages. Op kunstinstellingen en –
scholen in Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen, Delft en Den Haag zijn flyers verspreid via het eigen
netwerk van de organisatie.
De andere helft is uitgedeeld aan de bezoekers van Winterlicht. Vormgeving: Art Core Business.
Lokale en regionale krant, tv, radio en nieuwssites
Er zijn drie persberichten verspreid: een (landelijke) vooraankondiging 2,5 maand tevoren, een
persbericht met meer informatie drie weken voor aanvang en het persbericht met het programma in
de week voor Winterlicht. Ook op landelijke uitwebsites zoals dagjeweg.nl is Winterlicht aangemeld
in de agenda. De persberichten zijn goed opgepakt in de lokale kranten.
Interviews zijn er geweest op de beide Schiedamse radiozenders en op de Vlaardingse. Ook de
Schiedamse tv heeft een uitzending gewijd aan Winterlicht en RTV Rijnmond is op het festival
langsgekomen voor een live verslag. Een impressie:
https://www.schiedam24.nl/nl/nieuws/uit-cultuur/winterlicht-is-schitterend/7430
https://www.rijnmond.nl/nieuws/162556/Lichtkunstfestival-Schiedam-geopend
https://www.rijnmond.nl/nieuws/162513/Driedaags-lichtkunstfestival-in-Schiedam
http://www.stadsomroepschiedam.nl/winterlicht-rekent-op-kinderen/nieuws/item?1052868
Samenwerkingen
De partners, zoals Open Expo Schiedam en de kunstenaars, deden ook mee in de promotie.
Winterlicht is meegenomen in de persberichten van de Gemeente Schiedam en van Open Expo
Schiedam en de sociale media is afgestemd met deze partijen en met de kunstenaars.
Sociale media
Vooral in de laatste weken voor het festival is de Facebook promotie intensief gevoerd. Het acoount
van Winterlicht is gegroeid van 300 naar 488 volgers, van daaruit is de evenementpagina
aangemaakt. De interesse groeide met iedere post, naar bijna 2000 potentiele bezoekers die
aangaven ‘interested’ te zijn in Winterlicht 2017.

Bijna dagelijks werd een van de kunstwerken met een mooi beeld en leuk tekstje uitgelicht. De
kunstenaars zelf stuurden daarvoor procesfoto’s in en deelden dit alles graag. Een goed voorbeeld is
Bart Ensing die in de week vooraf verschillende kleuren van zijn werk ‘verbinding’ testte en in de
evenementpagina is de vraag gedeeld welke kleur het moest worden op Winterlicht. Op dit soort
posts werd veel gereageerd en het zorgde voor een enthousiaste ‘community’ van deelnemers en
bezoekers, in aanloop naar het festival. Het instagram account dat nieuw gestart is, heeft 152 volgers
opgebouwd in de weken rondom Winterlicht door het delen van mooie beelden van de werken.
In de week vooraf is nog een ‘sponsored post’ gebruikt. Voor mannen en vrouwen in Schiedam +
straal van 40 kilometer met de interesses kunst en festival. Hiermee zijn 4774 personen bereikt,
waarvan 237 ook geliked of gedeeld hebben.

Winterlicht wordt georganiseerd door de stichting Winterlicht in samenwerking met de
gemeente Schiedam en diverse Schiedamse organisaties, zoals Stedelijk museum, Dock, De
Erker, De Buurtvrouw, Lentiz College en Verueño.
Voor meer informatie: www.winterlicht.nl
Stichting Winterlicht
Anna van Burenstraat 20
3116 EA Schiedam
Aris de Bakker, projectleider
06-40572475.
info@winterlicht.nl

Winterlicht is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Pr. Bernard Cultuur Fonds, De Groot Fonds,
DeltaPORT Donatiefonds, VSB-fonds en het Elise Mathilde Fonds.
Verder zijn we dankbaar voor de hulp, die de firma Lensveld uit Vlaardingen heeft geboden bij het
vervoer van het kunstwerk Infinity van Stephen Newby uit Engeland.

Uitkomsten bezoekers-enquête Winterlicht 2017
14, 15 en 16 december - Julianapark Schiedam
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Stichting Winterlicht
Balans per 31 december

31 december 2017
€

ACTIVA

Debiteuren

31.750

Vorderingen en overlopende activa

31.750

Banktegoeden

9.072

Liquide middelen

9.072

Vlottende activa

40.822

ACTIVA

40.822

Mondt Adviesgroep B.V.

22 januari 2018
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Stichting Winterlicht
Balans per 31 december

31 december 2017
€

PASSIVA

Weerstandreserve

4.495

Eigen vermogen stichting

4.495

Crediteuren
Kruisposten
Overige schulden en overlopende passiva

27.056
264
9.007

Kortlopende schulden

36.327

Vreemd vermogen

36.327

PASSIVA

40.822

Mondt Adviesgroep B.V.

22 januari 2018
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Stichting Winterlicht
Winst- en Verliesrekening

2017
€

%

INKOMSTEN
Verkoop lichtjes en suikerspinnen
Gemeente subsidie
Fonds Schiedam-Vlaardingen
Prins Bernhard Cultuurfonds
De Groot Fonds
VSB fonds
Overige bijdragen

705
36.000
8.000
6.500
4.000
6.000
6.750

1,0
53,0
11,8
9,6
5,9
8,8
9,9

Inkomsten

67.955

100,0

UITGAVEN
Publiciteitskosten
Kunstwerken en kunstworkshops
Programma, performances en catering
Uitvoeringskosten
Projectleiding
Huur apparatuur en electriciteit
Curatorschap
Vrijwilligers
Bureaukosten
Kosten lichtjes en suikerspinnen

4.934
22.438
7.851
8.507
3.000
8.185
2.000
6.100
2.169
360

7,3
33,0
11,6
12,5
4,4
12,0
2,9
9,0
3,2
0,5

Uitgaven

65.544

96,5

2.411

3,5

2.411

3,5

NOG TE BESTEDEN

Mondt Adviesgroep B.V.

22 januari 2018
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