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Winterlicht
Lichtmanifestatie Julianapark
Op 18, 19 en 20 december 2009 vond de lichtmanifestatie Winterlicht in het Julianapark te
Schiedam plaats. Van 17.00 tot 22.00 uur waren er 18 lichtkunstwerken en videoprojecties te
zien. Tevens kon men elke avond genieten van een vuuract en een muzikaal programma.
Winterlicht werd op vrijdag 18 december geopend door loco-burgemeester Menno Siljee.
Nadat de lampionnenoptocht in het park was gearriveerd, heeft de loco-burgemeester met één
druk op de lichtknop het park in het licht gezet.
Sneeuw en ijs vormden het prachtig decor van Winterlicht. De licht-kunstwerken kwamen
daardoor fantastisch tot hun recht. Koud was het wel. Gelukkig werd er glühwein, warme
chocomelk en soep geserveerd.
Deelnemende kunstenaars aan Winterlicht waren Peter Zegveld, Tom Veeger, Roland
Schimmel, Arno Scheper, STANSFIELD / HOOYKAAS, Geert Mul, Lidwien Kraakman, Ayuk
Kuperus, Herman Kuijer, Marko de Kok, Ronald van der Meijs, Esther Hoogendijk, Mieke
van den Hoeven, Jaap de Jonge, Paul Baartmans en Coen Hoogstraten.

Ronald vd Meijs - Transluminal Coronary Angioplasty

Tom Veeger – Staal en Vuur

Aan de kunstenaars is gevraagd een lichtobject, -installatie of een video te tonen, passend bij
het thema ‘belevenissen in het park’.

Madelon Hooijkaas - Winter Solstice

Arno Scheper

Henneke van der Spek heeft in het wijkcentrum De Erker een workshop gegeven, waarbij
kinderen kleine composities van materiaal uit het park hebben gemaakt, die tezamen een lichten schaduw-kunstwerk vormen.

Onder leiding van kunstenaar Yvon Koopman zijn door basisschoolleerlingen uit SchiedamWest en via workshops bij het kinder-en wijkwerk van SWS Welzijn lampionnen gemaakt.

Tijdens Winterlicht waren er vuuracts en er was een uitgebreid muzikaal programma.

Verbranding Dahan-pop – Ramlila

“Pyromancer” poëtische vuuract

Vrijdag 18 december
“Drumstel”, begeleiding lampionnenoptocht,
“Kawienbi”, djembee-groep
Kinderdansgroep Afrikaans dansen
“Pyromancer” poëtische vuuract
Eva Hamers, rijdende poppenvoorstelling
Barend Hoek Collective, Jazz Bigband

Zaterdag 19 december
Marco Diamantatos Kwartet , Rhythm and
Ramlila, Hindoestaanse dansgroep met vuur
Roos en Rutger, gitaar/zang, covers
Convoi Exceptional, percussie en sax
Zondag 20 december
Femmes Vocales, dameskoor
Vuurpresentatie
“Marijke”, zangeres/gitaar, singer-songwriter,
(winnares van de Schiedamse talentenwedstriijd “I’ve Got Talent”)
Band Ton Cornelissen

De catering werd verzorgd door SWS Welzijn. Elke dag tussen 18.00 en 20.30 uur werd er
soep, chocolademelk, e.d. geserveerd.

Evaluatie Winterlicht

Op 5 januari 2010 hebben de betrokken organisaties Winterlicht geëvalueerd.
Aanwezig waren namens SWS-Welzijn: Marcelle Jansen en Jolanda van der Lubben, namens
Cultuur Borrelt: Rob Dijkstra, cultuurscout Schiedam-West: Ineke Hagen en
curator/organisator Winterlicht: Aris de Bakker.
-Algemeen
In het algemeen werd het festival Winterlicht als heel positief ervaren. De
weersomstandigheden zaten deels mee: Julianapark in sneeuw, heel feëeriek en deels tegen:
de weersomstandigheden en waarschuwingen om vooral niet met eigen vervoer te gaan,
hebben er waarschijnlijk voor gezorgd, dat er minder publiek is gekomen.
-Publiek
De belangstelling voor Winterlicht was redelijk groot. Door de lampionnenoptocht en de
openingsacts was er op vrijdagavond iets meer publiek. Op zaterdagavond kwam ook veel
publiek, maar dat bleef wat korter door de snijdende kou. Op zondagavond kwam er
voornamelijk lokaal publiek, omdat het vrijwel onmogelijk was om met vervoer naar
Schiedam te komen.
Door het uitdelen van informatiefolders en een globale telling weten we dat via de
hoofdingang zo’n duizend mensen zijn binnengekomen. We schatten dat er via de drie zijingangen zo’n 500 – 1000 mensen zijn gekomen. Dus bij elkaar tussen de 1500 – 2000
bezoekers.
-Kunst
In het algemeen vond men het festival wat betreft de lichtkunst heel geslaagd. De werken
waren goed verdeeld over het park. Er was veel variatie: videoprojecties, lichtbeelden,
installaties. Sommige waren erg opvallend, andere zo bescheiden, dat ze vaak over het hoofd
werden gezien. Het werk Deep Sea van Coen Hoogstraten was zo’n bescheiden werk, dat
door veel bezoekers voorbij werd gelopen. Geert Mul had voor een achteraf locatie gekozen,
waardoor hij ook maar beperkt publiek kreeg.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling:
In de buurt van elk kunstwerk een verlicht bordje met naam en tekst met daarboven een intens
lampje, zodat van verre al waargenomen kan worden dat er een kunstwerk te zien is.
Jammer was de uitval van de 3 videoprojecties op zondagavond, wegens de bizarre
weersomstandigheden. Daardoor ontstonden er gaten in de tentoonstelling.
-Artiesten
Het is uiteindelijk (pas in de week voor Winterlicht kregen we uitsluitsel over enkele
subsidies) toch een uitgebreid programma geworden met elke avond minimaal drie muzikale
optredens en één vuuract. Hier werd door het publiek enthousiast op gereageerd.
Daarnaast waren er op vrijdag en zaterdag voor kinderen optredens in het rijdende
poppentheater.
-Lampionnenoptocht
Er waren niet genoeg kinderen bij de optocht voor de grote hoeveelheid lampionnen die
gemaakt waren. De kinderen maken gemakkelijk veel lampionnen maar het is moeilijk ze om
17.00 uur op de dag voor de kerstvakantie aan de optocht mee te laten doen. Dan ben je
afhankelijk van o.a. de ouders. Er waren desondanks 17 kinderen. De lampionnenoptocht was
op zich leuk en goed georganiseerd met trommelaars voorop en een meerijdend
poppentheater.

Suggesties voor een volgende tentoonstelling:
Wat betreft de lampionnenoptocht is het eerste weekend van de kerstvakantie geen goede
keuze. Beter een week eerder programmeren.
-Help de kunstenaar
Community-Art project van Henneke van der Spek met kinderen van de basisschool. Samen
met Jolanda (SWS) is zij met een voorbeeldje naar de school gegaan om kinderen te werven
voor de workshop. Dat was een succes: 12 kinderen hebben een display gemaakt, die een
onderdeel vormde van de licht- en schaduwinstallatie die op Winterlicht te zien was.
-Rondleidingen
Het oorspronkelijke idee voor rondleidingen langs de kunstwerken om bewoners te betrekken
bij het festival, kwam van SWS-Welzijn, maar het is niet van de grond gekomen. Wel heeft
Aris op zaterdagavond 19 december een rondleiding gegeven voor geïnteresseerden. Daar
werd positief op gereageerd.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling:
Rondleiding is een leuke trekker voor de bewoners: duidelijk in de p.r. meenemen.
-Pers en p.r.
Er zijn twee persberichten uitgegaan: een vooraankondiging drie weken voor aanvang en het
eigenlijke persbericht in de week voor Winterlicht.
Vooraf is in de NRC Winterlicht opgenomen in de agenda met tekst en foto. In het Algemeen
Dagblad is een artikel met interview en foto verschenen.
In Trouw is achteraf verslag gedaan van het festival, waarbij vrijwel uitsluitend in is gegaan
op één onderdeel van het artiestenprogramma, namelijk de verbranding van de Ravan pop,
door de stichting Ramlila.
In de plaatselijke pers is vrijwel niets verschenen over Winterlicht. Er is een
vooraankondiging geplaatst in een lokale huis-aan-huis krant. Verder zijn er radio-interviews
geweest met Radio Schiedam en de Zieken Omroep Schiedam.
Er zijn 6.000 flyers verspreid in Schiedam en er zijn op verschillende locaties affiches
opgehangen.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling:
Persoonlijke benadering plaatselijke pers
-Techniek en electra
Het Julianapark was sprookjesachtig in het licht gezet dankzij de algemene verlichting.
Het aanleggen van de elektriciteit in het park is goed uitgevoerd. Helaas kwam dit erg laat tot
stand, waardoor er onnodig veel stress ontstond bij de kunstenaars.
De techniek bij de kunstenaars functioneerde over het algemeen goed, ondanks de kou en de
vochtigheid. Het werk van Herman Kuijer werkte maar gedeeltelijk door de vorst en het
kostte Arno Scheper de nodige moeite om zijn computergestuurde installatie aan de praat te
houden. Wat overigens goed lukte.
De techniek bij de videoprojecties liep verre van vlekkeloos. Door de kou en vochtigheid was
er een ander type scherm nodig dan gepland. De opstelling van de projecties was te laat en
slecht voorbereid.
Op de laatste avond heeft Rijnmond Beeld en Geluid in overleg met Cultuur Borrelt besloten
de videoprojecties te staken wegens grote vochtigheid en kou. Indien er voor houten schermen
en goed ingepakte dvd-spelers en beamers was gekozen, had de projectie wel door kunnen
gaan.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling:

-elektra aanleggen één dag voor het festival en afbreken één dag na het festival.
-projecties op winterbestendige schermen.
-apparatuur in winterbestendige kastjes bouwen.
Catering
De catering was formidabel. Ondanks de kou was er elke avond soep en warme dranken.
De catering draaide grotendeels op vrijwilligers. Het was eigenlijk te koud.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling:
Betere verwarming (terrasverwarming) in de cateringtent.
Subsidies
Door diverse oorzaken ontvingen we pas in de week voor het festival van start ging, alsnog
uitslag van verschillende subsidiegevers, zoals het Schiedam Vlaardingen Fonds.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling:
Subsidies eerder aanvragen: i.p.v. augustus/september in juni/juli.
Bewaking
Allereerst was er sprake van bewaking van het Julianapark tijdens Winterlicht door lokale
jongeren in de jongerenbus. Daar is om verschillende redenen vanaf gezien. Uiteindelijk
hebben we professionele bewaking voor de nacht en ochtend ingehuurd. Dat is goed bevallen.
Festivalduur
Het festival duurde nu drie dagen. We hebben een afweging gemaakt tussen een korter festival
(alles, maar dan meer geconcentreerd) en een festival van drie dagen. Over het algemeen
wordt een korter festival als zonde voor alle inspanningen bevonden. Volgende keer dus weer
driedaags.
Op deze dagen vond nu ook de opbouw en de afbouw plaats. De tijd hiervoor blijkt te kort te
zijn. De elektra moet één dag voor het festival aangelegd worden en de elektra moet op de dag
na het festival afgebouwd worden. Dit geeft de kunstenaars ook wat meer ruimte voor hun open afbouw. Wel betekent dat dat de bewaking twee nachten langer moet worden ingehuurd of
er moet een andere oplossing voor de bewaking gevonden worden.
Suggesties voor een volgende tentoonstelling;
Opbouw één dag voor het festival en afbouw één dag na het festival.

Organisatie
Winterlicht werd georganiseerd door de stichting Cultuur Borrelt en Aris de Bakker in
opdracht van de gemeente Schiedam en in samenwerking met de stichting SWS Welzijn en
met de cultuurscout Ineke Hagen.
De selectie van de kunstenaars is tot stand gekomen in samenwerking met de commissie voor
beeldende kunst van de gemeente Schiedam.
Het artiestenprogramma is samengesteld door de stichting Cultuur Borrelt.
De basiscatering kwam van de stichting SWS Welzijn. Elke avond tussen 18.30 en 20.00 werd
er soep, koffie en thee, chocolademelk, gluhwein, enz. geserveerd.

Yvon Koopman organiseerde de lampionnenoptocht en maakte met basisschoolleerlingen de
lampionnen daarvoor.
In het wijkcentrum De Erker werden verschillende workshops georganiseerd, o.a. ‘Help de
Kunstenaar’, waarbij onder leiding van kunstenaar Henneke van der Spek kinderen een echt
lichtkunstwerk maakten, dat op Winterlicht tentoongesteld werd.
De Stichting Ramlila Nederland (SRN) organiseerde op zaterdagavond Ravan Dahan: de
verbranding van Ravan pop.
Winterlicht is mogelijk dankzij de financiële steun van:
Gemeente Schiedam
Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Prins Bernard Cultuurfonds Zuid- Holland
DeltaPORT Donatiefonds Schiedam
Daarnaast danken wij de volgende instanties, bedrijven en personen voor hun hulp, zonder
welke Winterlicht niet tot stand was gekomen:
Rijnmond, beeld en geluid
Couleur Locale, Schiedam West
Stichting Ramlila Nederland
Stichting SWS Welzijn
Tibbe 3DLight
Polderlicht, Amsterdam

Kunstenaars
Deelnemende kunstenaars aan Winterlicht zijn : Peter Zegveld, Tom Veeger, Roland
Schimmel, Arno Scheper, Stansfield / Hooykaas, Geert Mul, Lidwien Kraakman, Ayuk
Kuperus, Herman Kuijer, Marko de Kok, Ronald van der Meijs, Esther Hoogendijk, Mieke
van den Hoeven, Jaap de Jonge, Paul Baartmans en Coen Hoogstraten.
Daarnaast heeft Yvon Koopman met kinderen uit de buurt lampionnen gemaakt voor de
lampionnenoptocht en heeft Henneke van der Spek d.m.v. een workshop met buurtkinderen
een licht-schaduw kunstwerk gemaakt voor Winterlicht.

Kunstenaars en werken:
Peter Zegveld www.peterzegveld.nl , www.casparrapak.nl
Zingend Vuurtje

Tom Veeger www.lichtontwerpen.nl
Lichtbakken met letters : Staal en Vuur, als verwijzing naar de scheepsbouw van WiltonFeijenoord

Roland Schimmel www.rolandschimmel.com
Blind Spot III (2004): een loop van ± 2,5 minuut

Arno Scheper www.feedbacksociety.com
AV-objecten

STANSFIELD/HOOYKAAS www.stansfield-hooykaas.net
Winter Solstice, een videowerk zonder geluid

Geert Mul : www.geertmul.nl
Videoinstallatie SNX4

Lidwien Kraakman
Irene, handtekening in neon van prinses Irene gespannen tussen bomen

Ayuk Kuperus : www.ayukkuperus.com
Glas-objecten met licht

Herman Kuijer : www.hermankuijer.com
14 groene en 14 roze tl-buizen, die de bomen geel oplichten

Marko de Kok : www.madebymarko.nl
I AM, ruimtelijke lichtinstallatie

Ronald van der Meijs : www.ronaldvandermeijs.nl
Transluminal Coronary Angioplasty

Esther Hoogendijk : www.estherhoogendijk.com
Vijftal met projectie belichte blokken

Mieke van den Hoeven : www.miekevandenhoeven.nl
Zoeklichten

Jaap de Jonge : www. jaapdejonge.nl
Nu

N.b. Het bleek onmogelijk de flitsen van de installatie fotografisch vast te leggen. Vandaar
deze foto van zijn voorstel.
Paul Baartmans : www.paulbaartmans.nl
Glow in the Dark

Coen Hoogstraten : www.coens.org
Deep Sea

Henneke van der Spek : www.hennekevdspek.nl
Licht en Schaduw installatie voor en met de kinderen uit Schiedam
(oorspronkelijke idee Sarah Barkmeijer, die dit idee, wegens ziekte, niet kon uitvoeren)

De Lampionnenoptocht
Yvon Koopman : kunstwerkt-yvonkoopman

Drijflicht, Lampionnenoptocht

