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Stichting Winterlicht

Winterlicht VI
Tweejaarlijkse lichtmanifestatie in het Julianapark, Schiedam
Op 12, 13 en 14 december 2019 organiseerde de stichting Winterlicht i.s.m. de gemeente Schiedam
voor de zesde maal het lichtfestival Winterlicht, in het Julianapark te Schiedam. Een festival met
vernieuwende lichtkunst, muziek en vuuracts. Tijdens deze kunstmanifestatie presenteerden twintig
opkomende en gevestigde kunstenaars hun lichtkunstobjecten en videoprojecties. Zij lieten zich
inspireren door het thema ‘Wereldlicht’ en door het park.

In de aanloop waren er nogal wat zorgen over het weer maar de voorspelde hevige neerslag bleef
wonderwel uit tijdens de openingstijden. De omstandigheden voor Winterlicht waren hierdoor ideaal
en dat was ook te merken aan de zeer grote toeloop van bezoekers. De zaterdagavond spande de
kroon met, naar vermoeden, de drukste Winterlicht-avond ooit. Men liep bijna in optocht langs de
werken. Drukte bij alle kunstwerken, een prachtig volle wensboom, dringen om naar binnen te turen
bij de gedetailleerde werken 'Satelloids’ en ‘de Wereld op z’n Kop’, en een rij bij de catering.
Ditmaal presenteerden ook een viertal derdejaars studenten Fine Art van de Willem de Kooning
Academie uit Rotterdam een werk waaraan ze ruim twee maanden hadden gewerkt in het kader van
hun studie. Ze ontdekten daarbij wat de praktijk voor hen betekent. Niet de nog wat vrijblijvende
ideeënfabriek van de opleiding, maar letterlijk met de voeten in de klei en in contact met het publiek.

Deelnemende kunstenaars Winterlicht 2019:
Aldo Hoeben; Cellavie | Marcella Kuiper en Albert Aarts; Egied Simons; Francine Garnier en Alain
Engelaere; Heleen Langkamp; Jeannette Ephraim & studio IgNor; Mike Rijnierse; Niels de Bakker;
Pietertje van Splunter; Mark Swysen; Sander Bokkinga bok.; Tamar Frank; Vendel & de Wolf;
Vermeulen & Dubbeldam; Giny Vos; Rachel de Boer; Yvon Koopman; Studenten Willem de Kooning
Academie.

Kunstenaars en bestuur Winterlicht 2019 proostten na afloop van een geslaagde editie

Achtergrond 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.

Lampionnenoptocht en opening
De opening met lampionnenoptocht, een spectaculaire vuuract en een bijzonder optreden van de
steelband Dream Team vond plaats op donderdagavond 12 december.
Kinderen uit de buurt en senioren van verzorgingshuis Frankeland maakten in de weken voor
Winterlicht lampionnen onder leiding van kunstenares Rachel de Boer. De optocht met deze
lampionnen startte bij buurthuis de Erker waar de deelnemers zich verzamelden, samen met
Antilliaanse drumband ‘Dream Team’. De stoet van deze openingsact ging onderweg langs, of beter
gezegd, door het seniorencomplex Jacobs Gasthuis. Een oorverdovend spetterende en fantastisch
gebeurtenis tijdens de avondmaaltijd van de bewoners die meeswingend op het ritme reageerden.

Na deze tussenstop zette de optocht zich in beweging naar het Julianapark dat inmiddels was
volgestroomd met bezoekers en waar de vuuract klaar stond om te beginnen.

In het park werden de lampionnen opgehangen in De Wensboom van kunstenares Rachel de Boer.

Daarop volgde een spetterende vuurshow. Vuurkunstenaar Marc Geraardszette het thema van dit
jaar ‘Wereldlicht’ in vuur en vlam.

Bijzondere projecten tijdens Winterlicht
Headlights – Kunstenares Yvon Koopman heeft met leerlingen van scholengemeenschap
Spieringshoek ‘Headlights’ gemaakt voor de muzikanten van Schiedamse steelband 'Dream Team'. De
vijf leden van de steelband droegen tijdens de opening van Lichtfestival Winterlicht zo'n
lichtkunstwerk op het hoofd. De band ging voorop in de lampionoptocht.
Het optreden van het Dream Team beperkte zich niet alleen tot de lampionoptocht, maar zij
maakten ook diverse rondjes door het park. Dat was heel sprookjesachtig: “Follow the leader”, met
drummende lichtkunstwerkjes, die door het park dwaalden met een sliert kinderen achter zich aan.
Super voor de sfeer, prachtig om te zien ook van veraf.

Wereld Wijde Rokken – Simone ten Bosch
Het project De Wereld Wijde Rok is door Simone ten Bosch in het leven geroepen in 2006. Het
ontwikkelde zich gedurende de jaren: van jurken met zakjes, naar jurken met lichtjes. Twee Wereld
Wijde Rokken zwierden op donderdag en vrijdag ‘lichtjes’ rond tijdens het Winterlicht festival. Veel
bezoekers gingen met de dames op de foto.

Anuschka Coumou - The thoughts of the light
In deze moderne dans-solo ‘The thoughts of the light’, verbeeldde Anuschka Coumou op vrijdag en
zaterdag het wereldse licht, in cirkels die verbinden.

Workshops
Lampionnen maken: Ons Huis – Rachel de Boer
Basisschoolkinderen uit Schiedam hebben in buurthuis De Erker onder leiding van Rachel de Boer
lampionnen gemaakt, die lijken op huisjes. Achter elk raampje speelt er zich iets anders af; iedereen
woont en leeft tenslotte anders. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen gewoontes, maar ook ieder huis is
vanbinnen anders. Tijdens de opening van Winterlicht werd deze bonte verzameling, van
verschillende verlichte en ingerichte huisjes, opgehangen in de Wensboom.

Ook in verpleeg- en verzorgingshuis Frankeland zijn tijdens de Activiteitenbegeleiding 40 lampionnen
gemaakt. De senioren (40 bewoners en 40 vrijwilligers) kwamen op de vrijdagavond met hun
zelfgemaakte lampionnen naar het Julianapark om ze op te hangen en de kunstwerken te bekijken.

Head lights
Yvon Koopman maakte de ‘head lights’ die de muzikanten van steelband Dream Team droegen
tijdens de openingsoptocht, samen met leerlingen van scholengemeenschap Spieringshoek.

De wereld op zijn kop - Yvon Koopman
Yvon Koopman begeleidde cliënten van GGZ Delfland (met een vestiging naast het Julianapark) bij
het maken van lichtkunstwerkjes die tijdens het festival worden getoond. In omgekeerde potten
hebben de cliënten hun wereld verbeeld. Deze 'de wereld op zijn kop' werken werden op zwart
geschilderde stekers gezet en om een boom in het park geplaatst. De werken werden verlicht door
middel van led-lichtjes (op batterijen).

Wensboom – Rachel de Boer
Tijdens Winterlicht kon iedereen een wens maken en ophangen in de Wensboom.

Rooster je eigen popcorn – o.l.v. de Scouts
Kinderen konden popcorn roosteren bij een van de vuurkorven onder begeleiding van de Scouts.

Programmering Winterlicht 2019
Het programma in de centrale koepel van het park is gemaakt met Wereldmuziekfestival
Verueño. Zij zorgden op alle avonden voor een muzikaal programma en spectaculaire acts.
Donderdag 12 december
17.00 - 17.30 Lampionnenoptocht - vanaf de Erker via Jacobs Gasthuis naar het Julianapark
Steelband Dream Team muziek - met Headlights van Yvon Koopman Vuurkunstenaar
17.30 - 18.00 Vuurkunstenaar - Openingsact
19.00 – 20.30 Wereld Wijde Rokken van Simone Ten Bosch, performance
18.45 - 20.15 The Tepeyo Project muziek (2 x 30 min.)
Vrijdag 13 december
17.00 – 20.30 Wereld Wijde Rokken van Simone Ten Bosch, performance
17.30 – 20.00 Rooster je eigen popcorn – o.l.v. de Scouts
18.30 – 19.00 'The thoughts of the light' door Anuschka Coumou, moderne dans-solo
19.00 - 20.30 Sjarm wereldmuziek (2 x 30 min.)
Zaterdag 14 december
17.00 - 22.00 ‘Prometheus’ door Rob Maan en Oskar Maan doorlopende performance
18.00 - 20.00 Pol muziek (2 x 30 min.)
18.30 – 19.00 'The thoughts of the light' door Anuschka Coumou, moderne dans-solo
19.30 - 20.00 Vuurkunstenaar vuuract

Vrijdag 13 december trad de Schiedamse band Sjarm op, een groep van 5 muzikanten die wereldmuziek ten gehore brengt.

Catering
Stichting Verueño verzorgde ook een bijzondere catering tijdens het festival: wereldse maaltijden,
stampotten en verwarmende soepen en smeersels. Er werden naast verschillende maaltijden, ook
soep, snacks, glühwein, chocolademelk, en dergelijke geserveerd.

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

Rode hartjes
Om wat extra inkomsten te genereren zijn er door vrijwilligers enkele
honderden rode lampjes in de vorm van een hartje verkocht.

‘Geldklop’machine
Kunstenaar Erik Groen heeft een Geldklopmachine gemaakt. Bezoekers werden gevraagd om bij het
weggaan, een donatie te doen. Onder het motto: het festival is gratis, maar de organisatie ervan niet.
Ze werden beloond door de machine met licht en geluiden.
Fotografen
De fotografen Hans Sloot en Eric van Straaten hebben tijdens Winterlicht de foto’s gemaakt.
Machteld Schoep, die de afgelopen jaren ook altijd een van de avonden voor haar rekening nam, is
helaas in mei van dit jaar overleden. Tijdens Winterlicht 2019 is een groot deel van de foto’s, die zij
voor Winterlicht heeft gemaakt, op een scherm vertoond.

Promotie en communicatie Winterlicht 2019
In het voorjaar en zomer van 2019 heeft Winterlicht eigen reserves ingezet om te investeren in een
nieuwe, moderne en gebruikersvriendelijker website. De website was verouderd en voldeed niet
meer aan de huidige tijd. In samenwerking met een webbouwer en vormgever is nagedacht over de
uitstraling en communicatiebehoeften van Winterlicht.
Een van de belangrijkste doelen was om het programma en de deelnemende kunstenaars
overzichtelijk te kunnen presenteren. Een nieuwe vormgeving hoorde ook hierbij. Dit is goed
geslaagd, met de nieuwe website en vormgeving heeft Winterlicht een grote stap gezet qua
professionele uitstraling en toegankelijkheid.
Vervolgens is er om Winterlicht 2019 te promoten, gebruik gemaakt van diverse online & offline
kanalen: lokale en regionale media, sociale media, verspreiding van flyers en posters en het netwerk
van de kunstenaars.
De Winterlichtflyer is in een oplage van 10.000 exemplaren verschenen. Een kwart ervan is door de
scouts in Schiedam-West huis aan huis bezorgd. Een tweede kwart is verspreid in de regio door de
Flyerman, die ook de verspreiding van de posters voor zijn rekening nam. De rest is uitgedeeld aan de
bezoekers van Winterlicht. Vormgeving: Mosterd & Co

Media
Door middel van twee persberichten en persoonlijke contacten zijn alle lokale en landelijke media op
de hoogte gesteld. Regionaal hebben het Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond op web, radio en tv
aandacht besteed aan Winterlicht. Ook is Winterlicht als uittip vermeld in het
Rotterdampasmagazine dat bij vele duizenden Rotterdammers elk kwartaal thuisbezorgd wordt.
Lokaal hebben onder meer het Nieuwe Stadsblad, Schiedam 24, Schiedams Nieuws en De
Schiedammer Online aandacht besteed aan Winterlicht met nieuwsberichten en een interview. Ook
het platform IndeBuurt en meerdere uitagenda’s in de regio hebben het festival vermeld. Daarnaast
hebben Schie TV en JW TV meerdere video-items gemaakt.

Zichtbaarheid in de stad en regio
Gedurende heel december was Winterlicht met datum en foto vermeld op de MUPI’s (bushokjesborden) in de gemeente Schiedam, evenals op de papieren en online Uitagenda van Schiedam.
Daarnaast zijn posters en programmaflyers verspreid in horeca en culturele hotspots van Schiedam,
Rotterdam en Vlaardingen. In de directe omgeving van het Julianapark zijn bovendien 3000
programmaflyers huis-aan-huis verspreid.
Sociale media & kunstenaars
Daarnaast is er via Facebook dit jaar intensief promotie gemaakt met dagelijks inhoudelijke posts
over het programma en de kunstenaars. Dit resulteerde in een bereik van 265.200 mensen in de
regio en 12.000 ‘geïnteresseerden’ in het Facebook-evenement. Ruim vijf keer zoveel als bij de vorige
editie in 2017. Van deze bezoekers was 24% afkomstig uit Rotterdam, 23% was vrouw en tussen 4554. Na afloop van iedere festivaldag zijn ook foto’s van de opening en werken direct in een album op
Facebook geplaatst ter promotie van de volgende dagen.

Instagram is ook ingezet, vooral om, in samenwerking met de kunstenaars die hierop erg actief zijn,
tipjes van de sluier op te lichten in de laatste weken voor het festival. Ook hebben veel kunstenaars
Winterlicht op hun eigen website of kanalen aangeprezen. Zoals Egied Simons of internationaal
bekend duo Vendel & de Wolf.

Bezoekers & reacties
Winterlicht 2019 heeft naar schatting ruim 10.000 bezoekers getrokken. Dit was een zeer divers en
gemengd publiek: van buurtbewoners, families en kunstminnende oudere echtparen uit de regio tot
jonge gezinnen (ook vaak met een buitenlandse achtergrond) en groepjes jongeren of studenten. Een
zo gevarieerd publiek is - voor zover wij weten - uniek in de regio, zeker bij een kunst-evenement.
Veel bezoekers kwamen bovendien meerdere dagen terug.
Ook op sociale media uitten talloze bezoekers hun waardering door foto’s en berichten te delen op
hun eigen accounts en door berichten en reacties op de accounts van Winterlicht.
“Mooie mystieke sfeer, prachtige lichtobjecten, muziek en lekker eten. Een compleet plaatje voor
een prachtige avond” – bezoeker Linda Krijger.
“Schitterend, wat een mooie objecten. Het leek wel een sprookje. Mooie muziek maakte het plaatje
compleet. Fijn dat dit mogelijk wordt gemaakt” – bezoeker Desirée Twigt.
“Leuke objecten, gezellig druk, goed verzorgd. Wij vonden het een leuk evenement” –
bezoeker Carla Mensing-Woortman.

Kunstwerken Winterlicht 2019
Aldo Hoeben; Cellavie | Marcella Kuiper en Albert Aarts; Egied Simons; Francine Garnier en Alain
Engelaere; Heleen Langkamp; Jeannette Ephraim & studio IgNor; Mike Rijnierse; Niels de Bakker;
Pietertje van Splunter; Mark Swysen; Sander Bokkinga bok.; Tamar Frank; Vendel & de Wolf;
Vermeulen & Dubbeldam; Giny Vos; Rachel de Boer; Yvon Koopman; Studenten Willem de Kooning
Academie

Aldo Hoeben – Wereldfontein
Als een spookachtige verschijning zweeft deze wereldbol
boven de vijver. Is het een verre planeet die we aan de
horizon in de zee zien zakken? De wereldfontein bestaat uit
een drie meter hoog, cirkelvormig waterscherm waar een
wereldbol op wordt geprojecteerd. De boodschap: we
zouden met z’n allen zuiniger met onze aarde moeten
omgaan.

Cellavie | Marcella Kuiper en Albert Aarts – Splendor
In de hersenen is er continu communicatie tussen miljarden
zenuwcellen (neuronen), via kleine elektrische stroompjes
tussen de cellen. Dit verbeeldt het werk Splendor in het
groot: rondom de bomen reizen kleine geprojecteerde
lichtjes over een net van draden, die met elkaar verbonden
zijn. Net communicatie in de hersencellen. Maar ze staan
ook voor de verbinding tussen mensen, die ontstaat door
elkaar te blijven begrijpen, door communicatie.

Egied Simons – Water en Vuur
Kunnen water en vuur samengaan? In het werk van Egied
Simons wel! Gas borrelt van onderuit de modder naar
boven als moerasgas en vat vlam boven het
wateroppervlak. Het doet denken aan de magische ring van
vuur die we kennen van het gasfornuis. Het donkere water
reflecteert de vuurgloed. Ploffend, sissend, hypnotiserend.

Francine Garnier en Alain Engelaere (FR) – Vibre la Terre
Linten die zweven en dansen met de reizende wind. Licht in de
kleuren van de regenboog, dat varieert met de muziek,
samengesteld uit natuurlijke geluiden en fragmenten
wereldmuziek. Zo creëert het werk van dit Franse duo een
gevoel van beweging en vlucht. Een veelkleurigheid van licht
en geluid: zoals de prachtige diversiteit van de wereld.

Heleen Langkamp – Heartbeat II
Het existentiële – de onzichtbare menselijke hartslag – maakt
Heleen Langkamp digitaal en levensgroot zichtbaar. Twee
‘hartslagen’ van groen led-licht bewegen zich pulserend en
vloeiend door het park, met een tempo gebaseerd op haar
eigen hartslag. De natuur en de bomen, vormen het lichaam
waarin het hart pulseert. Heartbeat I presenteerde zij eerder
op Festival Woest en Bijster. Op Winterlicht plaatst ze de
hartslag van iemand anders daartegenover. Het stelt ze de
vraag hoe wij ons tot elkaar en de samenleving verhouden.

Jeannette Ephraim & studio IgNor – Satelloids
Stel je je het Julianapark voorstel als het universum, dan zie je
daarin zeven satellieten/asteroïden die de aarde observeren.
Iedere ‘satelloid’ is een klein tafereeltje van licht en
interactieve elementen, gebaseerd op het thema Wereldlicht.

Mike Rijnierse – Halo
Halo manifesteert zich in de lucht, als een atmosferisch
lichtverschijnsel. De interactie tussen geprojecteerd licht,
breking van het licht en weerkundige fenomenen maken
samen deze bijzondere lichtsculptuur.

Niels de Bakker – COVEY
Vliegende zwermen spreeuwen zijn net wereldreizigers,
wanneer de trek-onrust toeslaat. Niels de Bakker maakt met
deze installatie hun vliegpatronen zichtbaar. Door een
combinatie van bewegende lampen en prisma’s, vliegen de
zwermen 360 graden rond. Soms als gekleurde clusteringen,
dan weer als verspreide glinsters, die verschijnen op de
bomen en heuvels rondom.

Pietertje van Splunter – Plastic Play
Plastic Play is een stop motion film van Pietertje van Splunter.
Ze heeft een achtergrond als schilder, wat naar voren komt in
al duidelijk in al haar installaties, performances of videowerk.
Ze gebruikt graag kleur en doodgewone objecten die in haar
werken een meervoudige betekenis krijgen.

Rachel de Boer - Huisjes Wensboom (community art)
Rachel verzorgt opnieuw de lampionoptocht en de
wensboom. Met de buurtkinderen en de ouderen van
Frankeland knutselde zij lampions, die lijken op woonhuisjes.
Achter elk raam speelt er zich wat anders af. Iedereen woont
en leeft tenslotte anders. Samen vormen zij een bonte
verzameling van verschillende verlichte en ingerichte huisjes,
tentoongesteld in de wensboom.

SanderBokkinga - LIGHT UP YOUR SPACE!
Dit woeste werk gaat over de overvolle aarde en de gedachte
om de Galaxy te gaan bewonen. Een lichtgevende, vliegende
Space Pig genaamd El Capitano, hangt als een Harrier vliegtuig
in de lucht, drie meter boven de grond. Het varken is de
voorvechter de eigen vrijheidstrijd van Sander Bokkinga.
Geluid, wind van ingebouwde ventilatoren en af en toe rook
zorgen voor een extra dimensie!

Tamar Frank – Lichthalo
Zwevende lichtcirkels die de oude wijze bomen in het
Julianapark letterlijk omarmen met licht. Zo worden ze
denkbeeldig beschermd. De lichthalo geeft de bomen een
heilige status. Net als in de Noorse mythologie - waar de
levensboom Yggdrassil het meest heilige epicentrum van de
wereld is.

Vendel & de Wolf – Fluxit
Een vuur om feest bij te vieren, als aankondiging van een
nieuwe periode, om alle boze geesten te verjagen. Dat komt
in heel veel culturen voor. Deze bewegende lichtinstallatie
met geel-oranje ledtubes van Vendel en De Wolf is een
variant op het werk Whole dat zij maakten voor Amsterdam
Light Festival. Symbolisch het verleden verbranden en alles
achter je laten…

Mark Swysen | Genesis (outdoor)
Leven op aarde is mogelijk dankzij de energie van het
zonlicht in combinatie water en koolstofverbindingen. Dat
verbeeldt de Belgische kunstenaar Mark Swysen met
hangende blauwe led-lichten en mysterieuze groene
koolstof-(polycarbonaat)verbindingen. Met de gerecyclede
PET-waterflesjes is ook het element water en de levenscyclus
aanwezig. In de kathedraal van Rouen, Frankrijk en in het
Botanisch Museum van Berlijn waren al eerder indoorversies
van dit werk te zien. Voor Winterlicht maakt Swysen speciaal
een outdoor-versie van Genesis.

Vermeulen & Dubbeldam - PS9 BLUB
De ‘blub’ is een organische vorm, gemaakt van afvalplastic.
Hij lijkt net een organisme, door zijn vloeiende
lichtbewegingen die steeds van kleur veranderen. Ook
reageert hij op de bezoekers, zendt signalen uit en
hypnotiseert… Kunstenaarsduo Vermeulen en Dubbeldam
liet zich inspireren door de ‘plastic soup’ in de oceanen.

Yvon Koopman - Wereld op zijn kop en Headlights
Samen met de mensen van de GGZ Delfland zet Yvon
Koopman in lege glazen potjes de wereld op z’n kop uiteraard verlicht. Kleine, intieme en persoonlijke wereldjes,
die tijdens Winterlicht op een prikker in de grond gestoken
zijn.

Yvon Koopman maakte daarnaast de kunstige ‘Headlights’
waarmee de steelband Dream Team hun optreden doet.

Giny Vos – Miracle in between, Ramlila Ground
Foto-presentatie van Miracle in Between, een tijdelijk werk
door Giny Vos op een groot openbaar terrein tussen Old Delhi
en New Delhi: Ramlila Ground (India). De installatie bestond
uit vijfhonderd bamboestokken van verschillende lengtes die
in een grid in de grond waren geplant. Lichtpunten op de
bovenkant van de stokken vormden samen een 3D-beeld van
een boot. In een wisselend ritme nam de lichtintensiteit van
de lampen toe en weer af, waardoor de boot in beweging
leek.

Willem de Kooning Academie studenten
Jasmin Kuusinen, Maisha van den Heuvel, Rho Yeo Joo, Fleur Dietz.
Ditmaal deden een viertal derdejaars fine art studenten van de Willem de Kooning Academie uit
Rotterdam, als onderdeel van hun studie, aan Winterlicht mee. Op een deel van het terrein
presenteerden de studenten het werk, waaraan ze ruim twee maanden hadden gewerkt. Ze
ontdekten wat de praktijk voor hen betekende. Niet de nog wat vrijblijvende ideeën-fabriek van de
opleiding, maar letterlijk met de voeten in de klei en in contact met het publiek. Een leerzame
ervaring.
Machteld Schoep – In Memoriam
Foto- en videopresentatie. In mei 2019 is Machteld Schoep
overleden. Ze heeft als fotograaf de afgelopen vier
Winterlichten vastgelegd. Driemaal in foto’s en eenmaal in
een video. Met de projectie van deze foto’s en video willen
we graag Machteld in herinnering brengen en onze
dankbaarheid voor haar mooie verslaglegging tonen.

Mariska de Groot - Afgelast

Winterlicht wordt georganiseerd door de stichting Winterlicht in samenwerking met de gemeente
Schiedam en diverse Schiedamse organisaties, zoals Dock, De Erker 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 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Prins Bernhard Cultuur Fonds, De Groot
Fonds, Elise Mathilde Fonds, DeltaPORT Donatiefonds, VSB Fonds en Mondriaan Fonds.

