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Stichting Winterlicht 
 



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 , Joost Rekveld en Merge. 
 

 
 



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 presenteerde 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.  

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


 
 
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. 
 

                   
 

   
 

 
Winterlicht  is uitgebreid gedocumenteerd:  
Foto’s Winterlicht van Hans Sloot 
Foto’s Winterlicht – Eric van Straaten 
Video-Impressie Winterlicht 2017 van Machteld Schoep 
Video Drumband Juliana met “Head Lights” van Jolie Hakkert 

mailto:info@winterlicht.nl
https://photos.app.goo.gl/HHLUolFwEV2XuoFx1
https://photos.app.goo.gl/Mdu1iPXLC6QmCZvf2
https://vimeo.com/250242034
https://www.youtube.com/watch?v=uYFsf_vTxiY


Uitkomsten bezoekers-enquête Winterlicht 2017  
Tijdens Winterlicht is een enquête gehouden onder de bezoekers. Hieronder een deel van de 
uitkomsten.  
 
 
 

 

 



Kunstenaars 

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, 
Nicola Unger, Francine Garnier & Alain Engelaere, Niels de Bakker, Nora van Krimpen, Yvon 
Koopman, Erik Groen, Bas Peeters, Joost Rekveld, Oskar Maan en Merge. 
 
 
 

 
Marjan Laaper (video)- www.marjanlaaper.com 
“Ever-changing light” 
Deze video-installatie toont een ronde vorm van licht. Associaties met planeten wisselen zich af met 
beelden op micro niveau zoals cellen en moleculen. Het ontstaan verbeeld d.m.v. een veranderd 
lichtspel van abstracte- tot figuratieve vormen. Het materiële en het immateriële komen samen. Het 
werk roept associaties op met groei, verandering en transformatie. 
 

 
Rachel de Boer - www.floatingmedia.nl 
Magic Ocean 
Rachel de Boer verzorgt de lampionnenoptocht tijdens de opening van Winterlicht. 
Basisschoolkinderen uit Schiedam maakte samen met de kunstenaar lampions van onderwater 
wezens die thuis horen in een oceaan. De wezens zullen zweven en dansen door de straten van 
Schiedam tijdens de optocht. In het park vormen zij een lichtinstallatie van een magische oceaan vol 
wonderlijke, lichtgevende en zwevende wezens. 

 



 
Ira van der Valk en leerlingen van het Geuzencollege, Vlaardingen 
Future Fossils 
Werp een blik op wat een toekomstige archeologische opgraving zal maken van de overblijfselen van 
onze hedendaagse beschaving. Boor over 2000 jaar een gat de Schiedamse grond in rond de plek van 
het huidige Julianapark en je komt ze wellicht tegen. ‘Future Fossils’ zijn namelijk 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. Docent Geuzencollege: Nick Govaart. 

 

 
Mark Swysen - www.markswysen.com 
‘If God had gifted nature with the art of weeping, plants would be exhausted of tears for man´s lack 
of long-term proficiency’ 
Honderden gerecyclede petflesjes hangen als tranen via staalstangen aan een doorzichtig plafond 
van acrylplaten. Samen vormen zij een organische in elkaar groeiende structuur tussen het groen van 
het park. Door dit bos van lege waterflesjes zijn dunne lichtgevende draden geweven. Als de 
hersengolven van een nieuwe, plastic levensvorm lichten zij op door minuscule elektrische 
stroompjes in een ritmisch interval. 
 



 
Toer - www.studiotoer.com 
BOOM BOOM 
Treehugging was nog nooit zo spannend. Wanneer je in aanraking komt met de BOOM BOOM-boom 
zal zij haar echte gezicht laten zien door te antwoorden met licht en geluid. De digitale geluiden 
hadden tot nu toe nog geen gezicht, maar ze passen prima in de gestalte van een boom. Wanneer je 
de trillingen door de stam voelt is er geen twijfel meer, ze hebben een echt gezicht gekregen. 
 

 
Bram de Bree - www.bramdebree.blogspot.nl 
Shiny Dancers 
Een samenwerking met meerdere disciplines. De kunstenaars hebben met dansers en geluid 
gewerkt. Door op de computer te experimenteren met het opgenomen beeld komen er schitterende 
bewegingen uit. 
In samenwerking met Alexander Metner . 
 
 



 
Aldo Hoeben – www.fieldofview.com 
Lichenas Polygonales 
Tijdens winterlicht staat de Lichenas Polygonales in bloei. Aldo Hoeben heeft een mos-achtige 
levensvorm ontworpen en laten groeien. De levensvorm neemt overdag zonlicht op en is ‘s nachts 
actief. Dit toont zich met een betoverend lichtspel dat reageert op beweging in de directe omgeving 
van de gastheer, de boom. 
 
 

 
Lieselot IJsendoorn – www.ijsendoorn.com 
'Rijp' 
Met 'Rijp' experimenteert Lieselot IJsendoorn met stromingsbeelden. Ze speelt met water, licht en 
een kristallisatieproces. Leven is een reis, water is de brandstof van leven, kristallisatie is een 
ordeningsproces. Helder, lichtend, zuiver. Schittering weerspiegelt in de ziel die haar her-kent in 
zichzelf. Welkom. 
 
 



 
Karola Pezarro - www.karolapezarro.nl 
CARROUSEL 
Me, my lipstick and the carrousel. Een vrouw doet verwoede pogingen lipstick aan te brengen, de 
carrousel draait maar door, het geluid wordt snerpend, de tijd verstrijkt.  
Video: Karola Pezarro, sound: Niels de Bakker. 
 
 

 
Arjenne Vossepoel - www.arjenne.net 
Reflectie 
In de ruimte schommelende golfbewegingen. Een herhalend ritme nodigt de toeschouwer uit tot een 
meditatief moment. Rust wordt bij herhaling verstoord door chaos en reflectie wordt confrontatie 
met verplichtingen, maatschappelijke druk, persoonlijke ervaringen en opnieuw… rust… en 
verwondering over bewegend schitterend licht. Rust in essentie, hartslag… reflectie. 
 
 



 
Robin Weijers - www.ROBINxyz.com 
Aardse val 
‘Aardse val’ is een korte circulaire videofilm. Het toont een schitterend spel met de zwaartekracht. In 
een Nederlands polderlandschap komen niets vermoedende fietsers voorbij. Auto’s en motoren 
rijden snel langs maar ontkomen niet aan de circulaire krachten. De zwaartekracht fungeert hier als 
rechter. Alleen de fietsers halen hun bestemming. 
 
 

 
Bart Ensing - www.deverbeelding-online.nl 
Verbinding 
Een groot aantal draden verbinden de takken van een grote kolomvormige conifeer met de grond 
waaruit de boom gegroeid is. Met overwegend paarse verlichting en reflectie in het water ontstaat 
een sprookjesachtig effect, waarbij de installatie ook een verbinding aangaat met een bestaand 
kunstwerk: de grote gele vaas in het park. 
 
 



 
Stephen Newby - www.fullblown.co.uk 
Infinity 
Newby maakt graag objecten die het oog in verwarring brengen en die toeschouwers, al is het maar 
heel even, het gevoel geven dat ze zich in een andere dimensie van ruimte bevinden. Deze installatie 
bestaat uit een ring van licht, gevangen tussen twee spiegels. Dat zorgt voor het effect van eindeloze 
weerkaatsing. 
 
 

 
Nicola Unger - www.rotterdamsekunstenaars.nl 
Transmission 
Nicola Unger is interested in the transmission between generations and how that manifests in a 
body. She treats the body literally as a 'container' of all past and future, content that the body shape 
can also reveal. Those revealing bodies shine unnaturally and express their determination by what 
has happened before their time. The documentary material used is from the artists personal archive 
of her own family. (ca. 1880-2017). 
 
 



 
Francine Garnier & Alain Engelaere - www.francinegarnier.com 
Orion on earth 
It's a tribute to the infinity of the night sky, its miriades of shiny points that hide unfathomable 
braziers. At the heart of the winter sky is the constellation Orion and the most brilliant of its stars, 
Betelgeuse ... The composition, which uses recorded natural sounds, is synchronized with the lights. 
 
 

 
Niels de Bakker - www.nielsdebakker.nl 
PIXELS & SOUND (4 min.) 
De kunstenaar ontwikkelde een programma dat pixels ordent aan de hand van bepaalde formules. 
Deze formules creëren kleuren en patronen, die worden omgezet in geluid. 
 
 

 
Nora van Krimpen - www.noravankrimpen.com 



Medusa Illuminosa 
Kwallen staan erom bekend venijnig te kunnen steken. Daarom zijn we er niet erg van gediend. Toch 
zijn ze mesmerizerend (hypnotiserend) en wonderschoon. En wat vinden ze eigenlijk van ons? Deze 
twee interactieve installaties van licht en plastic afval zijn een ode aan de onderwaterwereld, die je 
uitdagen contact te maken. 
 
 

 
Yvon Koopman - www.yvonkoopman.nl 
Dons 
Een 'kleed' van wit kunststof materiaal, met een zachte reflecterende uitstraling, heeft als inspiratie 
gediend voor een dans met kinderen. In deze dans wordt het kunstwerk gebruikt als bron van 
verbeelding. Als de dans afgelopen is, zal Dons achterblijven als beeld,  over het water gespannen. 
 
 

 
Erik Groen - www.groeninnovaties.nl/lightart 
Groendiamant  
 Een bestaand project dat op Winterlicht opnieuw komt schitteren: een witte diamant in de lucht. De 
Groendiamant wordt hoog ophangen en zal het park met fel wit licht laten schitteren. 
 
 



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

 
Joost Rekveld 
#2623  
Een audiovisuele performance geïnspireerd door communicatie van bijen en mieren: via sporen die 
ze achterlaten in hun omgeving. Complexe resultaten en toch zonder planning, controle of 
hiërarchie. 
 
 

 
Oskar Maan  



 ‘Diamonds are forever’ 
Interactieve livestream van beelden, geselecteerd op de hashtags #glitter, #glamour etcetera. De 
bezoeker kan de verdwijning van de beelden uitstellen door fysiek deel te nemen in de installatie. 
 
 

 
MERGE 
A colourful visual performance in which video projections, animation, shadows and moving bodies 
merge and respond to each other in a visceral way. It is a collaboration between Sato Endo, Nicola 
Unger and the dancers Kenzo Kusuda, Eline Tan and Angelina Deck.  


