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PLATTEGROND

Alle lichtkunstwerken zijn dagelijks van  
17.00 - 22.00 uur te bekijken. Entree gratis

PROGRAMMA
W I N T E R L I C H T . N L

INFORMATIE 
 
Openingstijden
Alle lichtkunstwerken zijn dagelijks  
van 17.00-22.00 te bekijken.

Bar
In het hart van het park, de centrale  
koepel, kun je een verwarmend  
winters hapje en drankje halen.  
Let op: betaal met PIN.

Entree: doneer jij ook?
De kunstwerken die je vanavond ziet zijn 
heel kostbaar, om te maken en tentoon 
te stellen. Een bezoek aan Winterlicht is 
toch gratis, want we willen dat iedereen 
binnen kan lopen. We vragen je wel om 
een donatie van 5 euro. Meer mag ook: 
wat jij Winterlicht waard vindt!  
Jouw donatie kun je overmaken door  
de qr-code hieronder te scannen. 

Winterlicht is mede mogelijk gemaakt 
door: Gemeente Schiedam,  
Wijkbudget, Fonds Schiedam  
Vlaardingen, VSB Donatie op Locatie, 
Prins Bernhard Cultuurfonds  
Zuid-Holland (Breeman Talle Fonds), 
Zabawas, De Grootfonds,  
Elise Mathilde Fonds,  
Deltaport Donatiefonds.

Winterlicht wordt georganiseerd  
door de stichting Winterlicht in  
samenwerking met de gemeente  
Schiedam en diverse Schiedamse  
organisaties.

FONDS
schiedam vlaardingen e.o.

1. open de camera van je mobiel
2.  richt op de code en houd enkele 

seconden vast tot de camera  
de code herkent

3.  klik op het linkje of balkje dat  
in beeld verschijnt. 

4. nu kom je op de donatiepagina!

Contact info@winterlicht.nl 
Meer informatie www.winterlicht.nl 

  facebook.com/winterlichtfestival
 @winterlichtschiedam

Grafisch ontwerp Mosterd & Co

1. Aldo Hoeben
2. Bart Ensing
3. Heleen Langkamp
4. Herman Lamers 
5. Jonas Vorwerk
6. Leonard Passchier
7. Marjan Laaper
8. Niels de Bakker
9. Robert Roelink
10. Sachia Pereira Stolle
11. Studenten WdkA
12. Thomas Latjes & Jaap Le
13. Vermeulen/Dubbeldam
14. Yvon Koopman

A.     Hoofdingang
B.     Info 
C.     Toiletten
D.     BAR + EHBO

* bestaande beelden Julianapark



4.  HERMAN LAMERS –  
THE WORLD (IBM TYPEWRITER 
BALL)
 
Met zijn lichtsculptuur voegt Herman 
Lamers een wereld vol taal toe aan de 
natuur. Het is de aarde en de commu-
nicatie van alle daarop levende wezens, 
ineen. Natuur en cultuur: wordt dat een 
botsing of gaat het samen? 

5.  JONAS VORWERK - RIPPLES
 
Deze licht- en geluidsinstallatie is een 
bijzonder samenspel van technologie  
en natuur, in de vijver van het park.  
Licht beweegt langzaam van boven  
naar beneden, langs lichtstaven die  
net boven het water geïnstalleerd zijn. 
Waar het licht het water raakt, maakt  
het rimpelingen in de vijver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 15, 16, 17 december  
is Winterlicht terug met  
betoverende lichtkunst in 
het Schiedamse Julianapark, 
voor de zevende editie.  
Laat je verrassen door  
interactieve kunstwerken, 
videoprojecties, sprookjes-
achtige performances en 
een winters drankje om op 
te warmen. Zo ervaar je het 
Julianapark op haar mooist  
in de donkere dagen van  
het jaar!

Het thema van dit jaar  
Winterlicht, natuurlijk!  
kun je terugzien in alle  
kunstwerken.

 

DEELNEMENDE KUNSTENAARS 
WINTERLICHT 2022
 
 
Aldo Hoeben, Bart Ensing, Heleen Lang-
kamp, Herman Lamers, Jonas Vorwerk, 
Leonard Passchier, Marjan Laaper, Niels 
de Bakker, Robert Roelink, Sachia Pereira 
Stolle, Studenten Willem de Kooning 
Academie, Thomas Latjes & Jaap Le, 
Vermeulen/Dubbeldam, Yvon Koopman.  
 
 
1.  ALDO HOEBEN –  
EEN SPRONG KONIJNEN
 
In het donkere park hopt een sprong 
(roedel, groep) konijnen in het rond.  
Je ziet hun lichtgevende konijnen- 
oogjes. Zodra je dichterbij komt  
springen ze weg, met hun witte  
konijnenkontjes, als boogjes van licht 
door de lucht. Wat je ziet, zijn meer  
dan zesduizend individuele LED-lichtjes.
 
 
 
 
 
 

2.  BART ENSING – 
LIJNENSPEL
 
Bart Ensing maakt kunst mét en ín  
de natuur. Hij creëert een spannend 
lijnenspel van wit licht en kleurrijke  
draden, als water- of energiestromen 
tussen de wortels en de takken van  
de boom. Met deze sprookjesachtige 
installatie laat hij je misschien wel  
voorgoed anders naar bomen kijken. 

 
3.  HELEEN LANGKAMP –  
DAY IS THE DAUGHTER  
OF NIGHT II / ENTRE CHIEN  
ET LOUP
 
In deze videoprojectie beleef je het  
bijzondere natuurproces van alledag: 
hoe het Julianapark overgaat van  
donker naar licht, en van licht weer  
naar donker. 
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6.  LEONARD PASSCHIER –  
JS1 ISO.UV.6S TRUST ME 
 
Schepen gebruiken dit metershoge UV- 
lichtbaken om veilig naar huis of naar  
hun bestemming te navigeren. Vanavond 
leidt het de weg naar Winterlicht. Maar  
is dit lichtbaken veilig? Kunnen wij hier 
op navigeren?  
 
 
7.  MARJAN LAAPER –  
A SENSE OF WONDER 
 
Een Chinees porseleinen beeld van 
vrouwenfiguur, die naar een slak op haar 
hand kijkt. De slak die vol verwonde-
ring zijn omgeving onderzoekt. Samen 
lijken het beeld en de slak een nieuw 
klein universum te vormen, dat on-
derzocht en ontdekt moet worden. De 
vrouwenfiguur is gekleed in een vroeg 
Qing-kostuum(1644). Het beeldje is uit 
de laat-twintigste-eeuw en verheerlijkt 
zowel het verleden, als de band die de 
mens en de natuur kunnen hebben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  NIELS DE BAKKER -  
IMAGE MACHINE #37 
 
Deze installatie maakt een projectie van 
water dat door hoogspanning wordt 
bestuurd. De druppels bewegen in een 
veld van aantrekking en afstoting. Ze 
begeven zich tussen het onnatuurlijke en 
de organische wereld. Ze komen samen, 
versmelten en vliegen uit elkaar. 

 
9.  ROBERT ROELINK –  
CONNECTEDNESS
 
Moeten wij onze moeder aarde, de 
natuur, in de toekomst verlaten? Of 
maken wij onze eigen toekomst circulair, 
zonder afval, zodat de biodiversiteit in 
stand kan blijven? De installatie 
Connectedness roept deze vragen op 
over onze huidige relatie met de natuur. 
Het werk is gemaakt van gerecyclede 
materialen. Sterker nog, ze worden door 
Robert Roelink telkens weer opnieuw 
gebruikt!

 
10.  SACHIA PEREIRA STOLLE – 
RATTEN IN HET JULIANAPARK
 
Een groep ratten heeft een eiland in het 
park bezet. Ze houden er kamp en doen 
er vooral hun eigen ding. Of je nu komt 
kijken of niet. 

 
 

11. STUDENTEN WILLEM DE 
KOONING ACADEMIE  
 
Derdejaarsstudenten van de  
opleiding ‘(De)fine arts’ aan de  
Rotterdamse Willem de Kooning  
Academie, maakten speciaal voor
Winterlicht nieuw werk. 

Met begeleiding van hun docent Paul 
Cox, maakt Winterlicht met dit project 
ruimte om nieuw talent te ontwikkelen. 

12. THOMAS LATJES & JAAP LE – 
REFLEC·TOREN  
 
Midden in het park staat een blauwe, 
gesloten toren. Tussen de ranke poten 
door, kun je het binnenste van de toren 
betreden. En daar ontvouwt zich een 
compleet nieuwe wereld: een indruk-
wekkend lichtgevend spiegelpaleis dat 
de werkelijkheid in duizenden stukjes 
reflecteert. 
 
 
13.  VERMEULEN/DUBBELDAM - 
PS BLINKERT
 
Geïnspireerd door de ‘Plastic soup’ in  
de oceanen en het milieuvraagstuk, is 
deze site specific lichtinstallatie gemaakt  
van afvalmateriaal. Hij reflecteert zijn 
omgeving: in dit geval de natuur in het  
Julianapark. De wind brengt hem in  
beweging en laat het werk steeds  
veranderen van kleur en vorm. Kom  
je dichterbij, dan reageert hij met kleur. 

PS BLINKERT symboliseert het contrast 
tussen natuur en wat wij als afval  
beschouwen.  
 
 
14.  YVON KOOPMAN  –  
LICHTVOETIG
 
Als bezoeker van Winterlicht word  
je onderdeel van deze performance 
Lichtvoetig - als je wil! Met overschoenen  
die met glow in the dark-verf zijn ge-
schilderd, loop je door het park.  
Overal zie je ze gaan. Shinet je lichtvoe-
tige schoen niet meer? Dan kun je ‘m 
onderweg langs het pad even opladen. 
 

PROGRAMMA
 
Op donderdag zorgt de Vuurkunstenaar 
Marc Geraads voor een fascinerende 
openingsshow. Daarnaast zijn er diverse 
(licht)performances en muziekoptredens 
in samenwerking met muziekfestival  
Verueno. Kijk voor het programma  
op winterlicht.nl 


