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Winterlicht III - ‘Vol Energie' 

 

Op 13, 14 en 15 december 2013 organiseerde Stichting Winterlicht de lichtmanifestatie 

Winterlicht III in het Julianapark in Schiedam. Tijdens dit unieke festival presenteerden 20 

beginnende en gevestigde kunstenaars hun lichtkunstobjecten en videoprojecties.  

 

Deelnemende kunstenaars aan Winterlicht waren: Aldo Hoeben, Peter Vink, Egied Simons, 

Bas Peeters, Tamar Frank, Paul Baartmans, Elaine Vis, PJ Roggeband, Waalko Dingemans, 

Robert Roelink, Marloes van Son, Joris Strijbos, Esther Polak/Ivar van Bekkum, Roland 

Schimmel, Gabriel Lester, Jean-Marc Spaans, Chris Dobrowolski/Leslie Hill, Marjan Laaper, 

Aoife Wullur, Yvon Koopman. 

Aan de kunstenaars is gevraagd om een werk te tonen dat duurzaam en innovatief is en een 

relatie aangaat met het park.  

 

Het thema van de gemeente Schiedam voor 2013 was: ‘Windkracht 13!’ (duurzaam, 

innovatief en groen). Winterlicht borduurde hierop voort en creëerde met lichtkunstwerken op 

vernieuwende wijze een sprookjesachtig park  

 

Winterlicht past in de traditie van de lichtmanifestaties in het Julianapark uit de jaren ‘50 van 

de vorige eeuw. Deze vonden in de zomer plaats en waren er vooral op gericht om het park op 

een bijzondere wijze aan te lichten. Bij Winterlicht ligt de nadruk op de kunstwerken, waarbij 

licht het belangrijkste medium vormt.  

 

Winterlicht wordt georganiseerd door Stichting Winterlicht in samenwerking met de 

gemeente Schiedam en diverse Schiedamse organisaties, zoals het CBK Schiedam en de 

stichtingen Mooi Werk, Verueño en Cultura. 

 

Opening 

Op 13 december werd Winterlicht 2013 geopend door wethouder Groeneweg van de 

gemeente Schiedam waarna een spectaculair vuur show van PD Experience.volgde. 

   

 



Programma Winterlicht 

Tijdens Winterlicht kon het publiek ook genieten van een uitgebreid cultureel programma 

bestaand uit vuur-, dans- en muziekacts. Dit programma werd georganiseerd en verzorgd door 

de stichtingen Verueño en Cultura.  

 

Vrijdag 13 december:   

Openingsact-vuuract van PD Experience  

Lichtgevende bewegende 2D-poppen 

Broodjes bakken o.l.v. Stichting Kik’r    

De Flamingo’s, akoestische muziek 
 

   
 

Zaterdag 14 december:   

Lichtspoor van Yvon Koopman met bewoners van het Jacobs Gasthuis  

Jan Bijster & Oskar Maan- Audio Pong, interactieve licht-installaties  

Tangomuziek van Alvaro Rovira Ruiz en Mirra Valkenburg 

DJ Rick  
 

     
 

Op zondag 15 december:  

Dans van Christina Giannelia's – Cold Contact 

Los Mezcalos, Mexicaans vuur on stage!  

DJ Dick Ronteltap 
 

     
Los Mezcalos      Dj’s 

 

 



Rondleiding 

 

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

 

 
 

Catering  

 

De stichtingen Verueño en Cultura verzorgden ook een bijzondere catering tijdens het festival. 

Er werden verschillende maaltijden, soep, snacks, glühwein, chocolademelk, e.d. geserveerd. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijzondere projecten 

 

Tijdens Winterlicht hebben er drie community-art projecten plaats gevonden: 

 

    
 

- Kroonluchter   Aoife Wullur met studenten van het Lentiz LIFE College 

Samen met studenten en een docent van het Lentiz LIFE College Schiedam is gewerkt aan de 

realisatie van de Kroonluchter. Een innovatief en ambitieus project in opdracht van 

Winterlicht 2013. Een knap staaltje teamwork om trots op te zijn! 

 

 
 

- Lichtspoor  Yvon Koopman met bewoners van het zorgcentrum het Jacobs Gasthuis  

Samen met bewoners van het zorgcentrum het Jacobs Gasthuis werden proppen papier met 

light sticks gevuld. Deze werden in de mandjes van de rollators gedaan en uitgestrooid als 

lichtspoor in het park.  

 

 
 

- Poppen aan het dansen Stefanie Kampman met kinderen van de naschoolse opvang 

Tijdens de opening kwamen de poppen tot leven, die door kinderen op een naschoolse 

workshop over lichtkunst binnen het programma (kunstenmakersschiedam.nl) gemaakt zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andere bijzondere projecten 

 

 
Stichting Kik’r – broodjes bakken.  

Bij de opening konden alle kinderen ouderwets broodjes bakken boven een vuurtje. Er waren 

twee vuurkorven en heel veel broodjes die boven het vuur gebakken konden worden. De 65 

kinderen die hieraan deelnamen werden begeleid door de docenten van Stichting Kik’r.  
 

  
Esther Polak/Ivar van Bekkum – Follow your instinct. 

Bezoekers met honden tekenden hun eigen sporen in licht. Er werden lange sluitertijdopnames 

gemaakt van de honden die met een lampje aan de halsband over een van de gazons liepen, 

waarvan een fotoprint gemaakt werd die meegenomen kon worden.  

 

 
Jan Bijster & Oskar Maan – Audio Pong en Gesprek 

Bijster en Maan hebben voor Winterlicht een tweetal interactieve lichtinstallaties gebouwd. 

Audio Pong is een installatie waarbij de bezoekers door middel van het creëren van 

onalledaagse geluiden een spel tegen elkaar konden spelen. Het klassieke spel Pong werd 

gebruikt als uitgangspunt. Bij gesprekken werden geluiden opgevangen door twee microfoons 

en vervolgens gevisualiseerd in projecties. Door samen te werken kon een tweetal 

toeschouwers het schouwspel naar een hoger niveau tillen.  

 

 
Christina Giannelia's – Cold Contact 



De transformatie van energie in het lichaam was het uitgangspunt van Christina Giannelia's 

verkenning van de beweging. Hoe deze wordt geproduceerd opgenomen, vrijgegeven, 

verandert en eruitziet, zijn vragen die tijdens haar solo ColdContact beantwoord werden.  

 

Parallel-tentoonstelling CBK Schiedam  
Het CBK Schiedam heeft ter gelegenheid van de lichtmanifestatie de deelnemende 

kunstenaars uitgenodigd om zichzelf te profileren in een groepstentoonstelling. Zo vindt er 

een wisselwerking plaats tussen het culturele centrum van Schiedam in het Wenneker Pand en 

het festival.  

Deelnemende kunstenaars aan de groepstentoonstelling Winterlicht 2013 in het CBK 

Schiedam waren: Aldo Hoeben, Peter Vink, Bas Peeters, Tamar Frank, Elaine Vis, PJ 

Roggeband, Waalko Dingemans, Robert Roelink, Marloes van Son, Joris Strijbos en Nicky 

Assmann, Esther Polak en Ivar van Bekkum, Marjan Laaper, Aoife Wullur en Yvon 

Koopman. 

 

Satelliet tentoonstelling Verkeerstoren Ypenburg 

Van herfst 2013 tot eind 2014 wordt aan 5 kunstenaars, die deelnemen aan Winterlicht de 

gelegenheid geboden worden om in verkeerstoren Ypenburg gedurende ongeveer 2 maanden 

een video- of lichtinstallatie te vertonen om zo hun werk een wat langere periode te kunnen 

tonen. Hiervoor is onder andere door de gemeente Pijnacker-Nootdorp een financiële bijdrage 

beschikbaar gesteld. Het eerste werk in deze serie is ‘Polyeder’ van Aldo Hoeben dat op 7 

december onthuld is. 

 

 
Aldo Hoeben – Polyeder 

 

Publiciteit  

Voor deze editie van Winterlicht is ervoor gekozen om een informatiefolder, poster en kaart te 

verenigen in één flyer op A3 formaat.  

 

   



Deze is in een oplage van 7000 exemplaren gedrukt en huis aan huis verspreid in Schiedam 

West. Daarnaast lag hij op diverse plekken in Schiedam en Den haag om mee te nemen. Ook 

diende hij ter informatie aan bezoekers van het park. 

Er zijn verschillende persberichten verspreid: een vooraankondiging drie weken voor aanvang 

en het eigenlijke persbericht in de week voor Winterlicht.  

De website van Winterlicht is continu geactualiseerd. Er is een facebook en Twitterpagina 

voor Winterlicht aangemaakt waarop regelmatig berichten werden gepost.  

Locale Radio, televisie, zoals Omroep Vlaardingen en ZOS radio en locale kranten, zoals het 

AD en huis-aan-huisbladen hebben aandacht besteed aan Winterlicht. De gemeente heeft 

Winterlicht in haar publiciteit meegenomen: gemeentelijke informatieborden, gemeentelijke 

site, ontdekschiedam.nl, enz. 

 

Publiek 

Winterlicht 2013 is goed bezocht geweest. We hebben meer publiek mogen ontvangen dan bij 

de vorige edities van Winterlicht. Wij schatten in dat er, verdeeld over de drie avonden, tussen 

de 2000 en 2500 bezoekers zijn geweest.  

 

Organisatie Winterlicht 

Winterlicht wordt georganiseerd door Stichting Winterlicht in samenwerking met de 

gemeente Schiedam en diverse Schiedamse organisaties, zoals het CBK, Stichting Mooi Werk, 

Lentiz College en de stichtingen Verueño en Culturama.  

De projectleider van Winterlicht is Aris de Bakker. De selectie van de kunstenaars geschiedt 

in samenwerking met de commissie voor beeldende kunst van de gemeente Schiedam.  

Het artiestenprogramma is samengesteld door Rob Dijkstra en Suzette Ronteltap, de 

organisatoren van wereldmuziekfestival Verueño.  

De catering werd georganiseerd door de stichtingen Culturama en Verueño.  

 

Het bestuur van de stichting Winterlicht bestaat uit: 

Wilma Kuil (voorzitter), Caroline Wigleven (secretaris), Annemieke Jansen-Lentjes 

(penningmeester), Ineke Hagen, Julia Snikkers en Kirstain Houweling. 

 

Stichting Winterlicht 

Postadres: Warande 16, 3116 CG Schiedam 

06-40572475 (Aris de Bakker) 

info@winterlicht.nl 

 

 

Winterlicht is mogelijk dankzij de genereuze financiële steun van: 

Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Pr. Bernard Cultuur Fonds, De Groot 

Fonds, Gemeenschapsfonds, DeltaPORT Donatiefonds, Gemeente Pijnacker – Nootdorp.  

 

Daarnaast danken wij de volgende instanties, bedrijven en personen voor hun hulp, zonder 

welke Winterlicht niet tot stand was gekomen:  

 

Stichting Mooi Werk, de stichtingen Culturama en Verueño en Polderlicht. 

mailto:info@winterlicht.nl


 

     

       

     
 

     

 

 

           

 

 



 
Kunstenaars en medewerkers Winterlicht 

 

De Kunstenaars 

Deelnemende kunstenaars aan Winterlicht 2013 waren: 

Aldo Hoeben , Peter Vink , Egied Simons, Bas Peeters, Tamar Frank, Paul Baartmans, Elaine Vis, PJ 

Roggeband, Waalko Dingemans, Robert Roelink, Marloes van Son, Joris Strijbos, Esther Polak/Ivar 

van Bekkum, Roland Schimmel, Gabriel Lester, Jean-Marc Spaans, Chris Dobrowolski/Leslie Hill, 

Marjan Laaper, Aoife Wullur, Yvon Koopman 

 

Aldo Hoeben – Dryadehttp: 

http://fieldofview.com/ 

 



Aldo Hoeben projecteert gezichten van bezoekers van Winterlicht op een boom in het park. Gezichten 

worden door middel van een beeldherkennings-algoritme live uit een camera-beeld geknipt en in 

‘realtime’ op een boom geprojecteerd. Bezoekers kunnen zo de geest van de boom tot leven wekken. 

 

Peter Vink 

www.petervink.nl 

Langs de bomen die aan weerszijden van het vrijheidsmonument staan, worden groene lasers geplaatst. 

Deze lasers volgen precies de hoofdstam van iedere boom. Omdat iedere stam een andere groeirichting 

heeft, schijnen alle lasers een andere richting op. Op deze manier wil Peter Vink dit fenomeen 

benadrukken. De lasers zullen hoog in de lucht te zien zijn. 

 

Egied Simons – Burning Bushes 

www.egiedsimons.com 
Het beeld van smeulend struikgewas, wordt opgeroepen met behulp van een aantal ‘360-graden lasers’ 
die bewegen op de wind. De stralen scannen de takken en twijgen van struiken en doen die als het ware 
smeulen. 

http://www.petervink.nl/
http://www.egiedsimons.com/


 

Bas Peeters -Immaculate Emasculation 

www.baspeeters.nl 

Midden in het park staat het bevrijdingsmonument gemaakt door Pieter Starreveld.‘Bij een 

locatie bezoek aan het park zag ik hoezeer het beeld gehavend is. De geslachtsdelen en 

neuzen van de mannen zijn afgebroken. Ik wil de vier figuren zo uitlichten dat ze los komen 

van de sokkel. Echte mensen van vlees en bloed! Zinnelijk en shockerend, met een knipoog 

naar de preutsheid van de vijftiger jaren.’ 

 

 
 

Tamar Frank – Lampyris Noctiluca 

www.lightspace.org 

Op het eiland in het Julianapark is een zwerm vuurvliegjes geland. In hun ruststand pulseren 

ze langzaam. Als iemand het eiland benadert schrikken de vuurvliegjes op en gaan ze 

rondvliegen in een zwerm totdat ze op den duur weer tot rust komen en hun oorspronkelijke 

puls hervatten. De installatie zelf bestaat uit 500 led lampjes en de beweging word geactiveerd 

door sensors aan beide kanten van het eiland. 

 

http://www.baspeeters.nl/
http://www.lightspace.org/


 
 

Paul Baartmans – Light Affects 

www.paulbaartmans.nl 

Aan een boomtak hangt een spiegelbol, die gevangen is in het licht van een krachtige volgspot. 

De bol is bezet met 100 concave, ronde spiegels, die het opgevangen licht geconcentreerd in 

de omgeving rondstrooien. Wanneer de rotatiesnelheid toeneemt, opent zich de bol en 

verdubbelt de diameter van de bol. 

 

 
 

Elaine Vis – Blobblobb (2) 

www.elainevis.nl 

Was/pigment/kunststof/ledlicht Het Engelse romantische landschap van het Julianapark 

straalt rust en harmonie uit. Maar achter de buxushagen die de paden omzomen, tussen de 

coulissen van struiken en bomen, zijn plekken ontstaan met een andere identiteit. Daar is een 

besloten wereld die te raden laat, die geheimzinnig en soms grimmig is. Sterke wortels onder 

de grond groeien chaotisch over elkaar. Ik zoom met het werk in op de identiteit van een plek. 

 

http://www.paulbaartmans.nl/
http://www.elainevis.nl/


 
 

PJ Roggeband, KRACHTGROEN 

www.elfletterig.nl 

‘In het kader van jullie project zou ik graag een draagbare tuin willen ontwikkelen waarbij de 

planten zorgen voor (licht)energie. Bij deze ‘wandelende’ tuin wekken de planten de energie 

op en dat sluit op uitdagende wijze aan op jullie uitgangspunt betreffende duurzaamheid, 

innovatie en groen. Tevens kan ik door de mobiliteit van de draagbare tuin de mensen 

meenemen op expeditie door het park. Hierbij kan ik ‘licht werpen op’ ongekende fenomenen 

die ik al eerder heb uitgewerkt aangevuld met nieuwe anekdoten, onder andere over de 

ontwikkeling van deze tuin.’ 

 

 
 

Waalko Dingemans Intervention 

www.waalkodingemans.nl 

‘Met mijn installaties wil ik het bewuste en onderbewuste waarnemen aanspreken. Men denkt 

iets te zien maar voelt tegelijkertijd dat er iets niet klopt. Door deze wisselwerking wil ik er 

voor zorgen dat men het werk ervaart, waarmee ik bedoel dat men het zelf ondergaat en 

onderzoekt en hierdoor bewuster naar de omgeving kijkt. Ik wil het bewustzijn creëren dat er 

in onze directe omgeving veel moois te zien is, dat men in het algemeen voor gegeven 

aanneemt en er aan voorbij gaat. Je hoeft niet ver te reizen om mooie dingen te ervaren. Het is 

vlakbij, in onze eigen omgeving. Alleen moeten we er iets meer stil bij staan.’ 

 

 

 

http://www.elfletterig.nl/
http://www.waalkodingemans.nl/


 
 

Robert Roelink – SOMETHING WENT WRONG; BETWEEN LIFE AND DEATH 

www.RobertRoelink.com  

Materiaal; / 12 X 12 X 3 M / INSTALLATION / PLASTIC AND TAPE 

‘Als kunstenaar ben ik opzoek naar verschillende beelden die te maken hebben met een 

nieuwe verlichting van onze totaal mens-zijn. Ik probeer kunst te maken die de hedendaagse 

cultuur bloot legt. Deze thema’s zet ik tegenover de kracht van de natuur, die ons altijd zal 

overleven, opzoek naar nieuwe hoop. Dit werk bevraagt de toeschouwer door welke kracht 

deze caravan in de boom is beland. Was het een orkaan? Een dijkdoorbraak? De 

waterspiegelstijging? Duurzaamheid is wellicht de oplossing van al deze problemen, zelf ben 

ik voor een innovatieve en groene maatschappij, zoals licht via wind- of zonne-energie.’ 

 

 
 

Marloes van Son, COLC – Undrown 

www.marloesvanson.nl 

‘Undrown bestaat uit een metalen sokkel waarop een 80 cm hoge plexiglas buis staat. In deze 

buis bevindt zich water waarmee een draaikolk gecreëerd wordt. De draaikolk wordt 

vervolgens van onderen verlicht, waardoor deze lichtprojecties in een (donkere) ruimte 

manipuleert. Door de compositie die ik voor de draaikolk heb gemaakt, ontstaat er een 

continu veranderend landschap van licht, water en beweging.’ 

 

http://www.robertroelink.com/
http://www.marloesvanson.nl/


 
 

Joris Strijbos – Cycles 

www.jorisstrijbos.nl 

Cycles is een visuele installatie waarbij een horizon aan abstracte beelden wordt getoond. De 

projecties ontstaan wanneer laserstralen door transparante objecten worden geschoten. Deze 

objecten zijn gemonteerd op traag roterende punten waardoor de beelden ontwikkelen tussen 

verschillende geometrische en organische vormen. De eindeloze variatie in vormen maakt dat 

het werk dezelfde eigenschappen krijgt als wanneer er langer naar vuur of water gekeken 

wordt. De patronen blijven veranderen maar binnen een vast concept. Hierdoor krijgt het werk 

een erg hypnotiserende lading waarbij de toeschouwer kan wegdromen in een wereld van 

abstracte kleurpatronen en vormen. 

 

 
 

Esther Polak/Ivar van Bekkum – Follow your instinct 

www.polakvanbekkum.nl 

‘Winterlichtbezoekers tekenen hun eigen sporen in licht (met of zonder huisdier), de 

avondwandeling vereeuwigd. Wij maken lange sluitertijdopnames van mensen en/of hun 

honden (of andere huisdieren) die beide één of meerdere lampjes bij zich dragen. Het resultaat 

is een ruimtelijke lichttekening in een schemerig park van wandelsporen en interactie. Van 

deze tekening wordt direct een fotoprint gemaakt die voor een klein bedrag aangeboden wordt 

aan de bezoeker. We maken bovendien een eenvoudige installatie van de 

lichttekeningen/prints.’ 

 

http://www.jorisstrijbos.nl/
http://www.polakvanbekkum.nl/


 
 

Chris Dobrowolski / Leslie Hill 

http://cdobo.com/ 

‘When I was growing up, myself and my friends used to play with toy cars in the garden. I 

imagine many of those toy cars are still there, buried and lost forever. Of all of the toy cars, 

the ones that represented American cars were the most exciting. It was probably because to us 

they conjured up images of an exciting illusive country that we could only experience through 

films.I found some of the American toy cars from my childhood and posted them to 

LesleyHill in California – In affect posting the pretend American toy cars from my past to 

thereal USA of the present.’ 

 

 
 

Roland Schimmel – Blind Spot II 

www.rolandschimmel.com 

‘In mijn schilderijen en muurschilderingen/installaties stuur ik aan op een visuele kortsluiting: 

ik manipuleer de waarneming op het niveau van haar onbewuste reflexen. Nabeeld en 

nabeeldwerking staan in het werk centraal. Wanneer beeld en nabeelden, tegen het organisch 

proces van mijn waarneming in, tot gelijktijdige aanwezigheid ineen worden geperst, ontstaat 

een onhoudbare druk: werkelijkheid en schijn lijken interactief vanuit het oog op het scherm 

te worden geprojecteerd.’ 

 

http://cdobo.com/
http://www.rolandschimmel.com/


 
 

Gabriel Lester – Nightshade 2007 

http://www.gabriellester.com/ 

‘Nightshade depicts an edit and sequence of set-up images (so called ‘mood-shots’). Through 

the bare use of cinematic codes and conditions, a tension span of locations and sites constructs 

an abstract, suspenseful narrative.My artwork, films and installations originate from a desire 

to tell stories and construct environments that support these stories or propose their own 

narrative interpretation.’HD video – 18min 17secMusic conceived by Job Chajes and Gabriel 

Lester, composed by Job Chajes and performed by The Vilnius Philharmonic. 

 

 
 

Jean-Marc Spaans 

http://www.nouvellesimages.nl/artists/show/18140 

Jean-Marc Spaans is eigenlijk geen fotograaf maar een schilder met licht. Niet alleen het licht 

zelf, maar ook de omgeving waarin hij werkt is zijn uitdaging. Een tuinpad wordt een 

kolkende stroom van licht, midden in het bos verschijnt een koepel en bliksemschichten rijzen 

op uit het water. Spaans laat de omgeving een wisselwerking aangaan met zijn lichtacties. Het 

licht laat zijn sporen na op de gevoelige plaat en zo ontstaan bijna tastbare lichtsculpturen, die 

nooit daadwerkelijk bestaan hebben. 

 

http://www.gabriellester.com/
http://www.nouvellesimages.nl/artists/show/18140


 
 

Marjan Laaper – “Birdsong” (2013). 

www.marjanlaaper.com 

Geïnspireerd door oude Chinese dichters en schilders die veelal een ode aan de natuur 

brachten en het mysterie van het leven tot thema van hun werk maakte, kwam zij tot het werk: 

“Birdsong”. In de video: “Birdsong” is een hand gefilmd waarin roerloos een klein vogeltje 

ligt. Na verloop van tijd zijn er natuurgeluiden te horen en een Chinese fluit begint te spelen. 

De vogel opent zijn ogen en beweegt zijn vleugels op de maat van de muziek. Als de muziek 

ten einde komt sluit de vogel zijn ogen weer en komt hij weer tot rust in de hand. 

 

     
 

Aoife Wullur – Kroonluchter 

www.aoifewullur.com 

Aoife Wullur’s projecten gaan over techniek, transparantie, authenticiteit en de menselijke 

beleving. Het is conceptueel design met een technologische inslag. Samen met studenten en 

docent van het Lentiz LIFE College Schiedam is gewerkt aan de realisatie van de 

Kroonluchter. Een innovatief en ambitieus project in opdracht van Winterlicht 2013. Een 

knap staaltje teamwork om trots op te zijn! 

 

http://www.marjanlaaper.com/
http://www.aoifewullur.com/


     
 

Yvon Koopman – Lichtspoor 

http://yvonkoopman.nl 

‘Samen met bewoners van het zorgcentrum het Jacobs Gasthuis zal ik van speciaal papier 

proppen maken met light sticks erin. De 1000 proppen worden van te voren gemaakt. In het 

zorgcentrum ligt de berg verlichte proppen. Deze worden in de mandjes van de rollators 

gedaan, om vervolgens uit te strooien als lichtspoor in het park. Als de rollator-mandjes leeg 

zijn, worden ze in het zorgcentrum weer gevuld en in het Juliana park uitgestrooid.’ 

 

http://yvonkoopman.nl/

