
ARTZAANSTAD
ART & JEWEL EVENT

16
 |

  
17

 |
 1

8
 J

U
N

I

6e editie | ARTZAANSTAD | 16-17-18 juni 2017 | Hembrugterrein Zaandam | Contact T (075) 6141210 (het Kunstcentrum) E info@artzaanstad.nl 

INDEX
ARTZAANSTAD 2017

Voorwoord door Isabella de Jong
Feestelijke opening 

Giorgi Shengali 
Travel Light Theatre

Pagina 2

ART EXPERIENCE
ART experience

Overzicht van alle kunstenaars
Pagina 3 + 4

JEWELS & MORE
Overzicht van alle ontwerpers

Pagina 5

GALERIE POSTHUYS
Een stukje Texel op het

Hembrugterrein 

CONCEPT SPACE
Waan je in een andere wereld

Pagina 6

SPECIALS
Van camping tot dark room

Pagina 7

BACKFIRE #2
Participatieve kunst

Pagina 8

EXTERNE LOCATIES
Artzaanstad en Streets of the world

Pagina 9

HET HEMBRUGTERREIN
Wat is er nog meer te doen?

Pagina 11

PRAKTISCHE 
INFORMATIE

handig om te weten
Pagina 12

6E

EDITIE
2017

Z
A

A
N

D
A

M
 | A

M
S

T
E

R
D

A
M

HEMBRUGTERREIN

6E

EDITIE
2017



-ADVERTENTIE-

2       ARTzaanstad | Programma | Editie 6 # 2017

VOORWOORD

ARTZAANSTAD 2017

Songs & Instrumentals door het  
TRAVEL LIGHT THEATRE 

Het Travel Light is het theater van Eddy 
Moust en Mireille
Een zangeres en een gitarist. Zijn in-
strumentale composities vloeien over in 
haar liedjes. Samen worden ze één stijl. 

PROGRAMMA

et jaar is omgevlogen, het is voorjaar en weer strijken we neer op het Hembrugterrein. Inmiddels 
een vertrouwde stek, de vijfde keer dat we hier te gast zijn. En we hebben spectaculair nieuws. Het 
Kunstcentrum, de motor achter ARTzaanstad, heeft vanaf juli een vaste plek op het Hembrug-
terrein. Bij je bezoek aan ons event mag je alvast kijken hoe de verbouwing vordert. Voorzichtig 

glurend door de ramen kun je al een glimp opvangen van het spraakmakende interieur dat helemaal voor 
ons op maat wordt gemaakt.

Bezoek ook dit jaar weer Backfire en dompel je helemaal onder in de kunstbeleving en ga het gesprek aan 
met kunstenaars uit verschillende landen. De ontwerpers hebben weer een eigen hal en we hebben een bui-
tenprogramma toegevoegd. 

Nieuwsgierig naar ARTzaanstad 2017? Blader snel door deze krant, scroll door www.artzaanstad.nl en bestel 
met korting je kaarten online! 

Tot snel bij een zinderend  ARTzaanstad, namens 165 deelnemende kunstenaars en het team van ARTzaan-
stad heet ik je van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Isabella de Jong

H

VRIJDAG 16 JUNI FEESTELIJKE OPENING
VANAF 18.00 UUR

De sfeer is intiem, klein en akoestisch. 
Laat je door de drie Viola’s leiden; al 
spelend nemen ze je mee van ART expe-
rience naar Jewels & more en Backfire.

Muziek  door DJ JEROEN op vrijdag 
en zondag: Met een breed scala aan 
muzieksoorten verwent DJ JEROEN je 

gehoor tijdens je bezoek. Geen digitale 
muziek, maar ‘old school’ vinyl.

Muziek door DJ FORTUIN op zater-
dag: De stijl van DJ FORTUIN is te 
omschrijven als een omgekieperde 
platendoos,
vol met ‘surfskajazzelectrohiphop-

countryfunkpop grooves easy beats & 
mellow hippie tunes’ die je een lekker 
gevoel geven.

Doe mee met de mini yogameditatiecli-
nic verzorgd door YOGADREAMS.
Meld je om 14.00 | 15.00 | 16.00 uur bij 
de stand van Yogadreams om mee te 
doen.

Schuif zaterdag of zondag aan bij de 
schilderworkshop voor kinderen door 
ANGELIQUE SILVA.  Onder haar 
begeleiding maak je zelf een prachtig 
kunstwerkje. Om 14.00 uur en om 
16.00 uur zit ze voor jullie klaar aan de 
knutseltafel in de kinderhoek (papa en 
mama mogen ook meedoen!).

DOORLOPEND ALLE 3 DE DAGEN
Backfire #2 
Pop up museum –Streets of the world
Living Climate Machine

Na het welkomstwoord zal 
waarnemend burgemeester 
Ruud Vreeman ARTzaanstad 
officieel openen. Daarna ver-
rast kunstenaar Giorgi Shen-
galia ons met een ‘smakelijke’ 
performance. Wees alert, voor 
je het weet zit je er midden in!
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 Voor deze editie van ARTzaanstad hebben wij weer onze uiterste best gedaan om 
een event neer te zetten met een grote verscheidenheid aan kunst en kunstenaars. Met 
gepaste trots kunnen we je meedelen dat dat naar onze mening weer verdraaid goed 
gelukt is. Maar oordeel vooral zelf.
Meer dan 80 kunstenaars in allerlei verschillende disciplines presenteren hun werk. 
‘Browse’ op je gemak door de plaatjes om alvast je favorieten er uit te pikken en kom 
16, 17 of 18 juni langs om de werken in het echt te bekijken. Het gros van de deelne-
mende kunstenaars zal aanwezig zijn en uitleg kunnen geven over hoe hun kunstwerk 
tot stand is gekomen of waarom ze het gemaakt hebben. 

ART EXPERIENCE

-
ARVEE
P: 01. D2
-
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-
MAGALI DIEN 
P: 01. F9
-

-
ALBERT FRÖLING
P: 01. H5
-

-
ALEX LICHTVELD 
P: 01. M6
-

-
ANK VAN ENGELEN 
P: 01. G2
-

-
ANNEKE PEEREBOOM  
P: 01. M11 
-

-
ANNEMIEKE WOLTER
P: 01. G7 
-
MMMMMMMMMMMMMMMMMM

-
ANNET WOOD 
P: 01. G8
-
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-
ASTRID KLAASSE BOS 
P: 01. H8
-

-
BARBARA GULDENAAR 
P: 01. E9
-

-
BEA BOZON-ESSELINK 
P: 01. E6 
-

-
BERT VAN SANTEN 
P: 01. D5 
-

-
CECIL KEMPERINK 
P: 01. E7
-

-
CHRISTIAN VAN HEDEL 
P: 01. F2
-

-
DANIËLLE VAN DER 
ERVE  P: 01. M12
-
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-
EDITH JANZEN
P: 01.  C5/C6
-

-
ELLEN VAN TOOR
P: 01. G3
-

-
ESTHER DE HEER
P: 01. F4
-

-
GIORGI SHENGELIA 
P: 01. M22
-

-
HAROLD ASPERS 
P: 01. E10
-

-
HELENE DE WINTER 
P: 01. F6
-

-
IRAKLI SABEKIA 
P: 01. C10
-

d
e

ta
il

d
e

ta
il

d
e

ta
il

-
JAN KOSTER
P: 01. M7
-

-
JOANNE ZEGERS 
P: 01. M14
-

-
JOKE KONIJN 
P: 01. D9 
-

-
JORGE J. HERRERA 
FUENTEALBA P: 01. G9
-

-
JOS KAARSEMAKER 
P: 01. H1 
-

-
JOSÉ VAN WAARDE 
P: 01. C1
-

PLATTEGROND
01.
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-
KAATJE PORTRET 
P: 01. M3
-
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-
KIM PEEREBOOM 
P: 01. G1
-

-
LAURA HOEK 
P: 01. D6
-

-
LONKT 
P: 01. G4
-

-
MARGO GOEDHART- 
SCHOUTSEN P: 01. M2
-

-
MARJA STERCK 
P: 01. D7
-

-
MARK VERDOES 
P: 01. E4 
-



-
ALICE POOL 
P: 01. E2
-
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-
ANGÈLE ETOUNDI 
ESSAMBA P: 01. C4

-
BARBARA BOOTS 
P: 01. M15 
-

-
BARBARA VAN MARLE 
P: 01. E3 
-

-
COEN BLANKWAARD 
P: 01. F7
-

-
EDITH MADOU 
P: 01. M18 
-

-
ELLES PORCK 
P: 01. F1
-
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-
ERNA PEEREBOOM 
P: 01. F8
-
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-
EVA GYORFFY 
P: 01. H10 
-

-
FRIDA BADOUX 
P: 01. E1 
-

-
INGRID ROOS 
P: 01. M19 
-

-
JAN BAAS 
P: 01. H3 
-

-
JOSIEN GEERDINK 
P: 01. H4
-

-
MARIANNE NAEREBOUT 
P: 01. D8 
-

-
PATRICIA DERKS 
P: 01. M8
-
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-
PAULINE HOEBOER 
P: 01. G5 
-

-
PETER BASTIAANSSEN 
P: 01. M16 
-

-
RENÉ KEMPES 
P: 01. H7
-

-
ROGIER VAN ‘T SLOT 
P: 01. D3
-

-
THEA VAN LIER 
P: 01. F3 
-

-
VAN DER VEGT 
P: 01. M20 + M21 
-

-
WIM ZORN 
P: 01. G6 
-
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-
ANDRÉ JOOSSE 
P: 01. B3 
-

-
DANNY DE JONG 
P: 01. A4 
-

-
GIOVANNI DALESSI
P: 01. F5
-

-
JACK BURGER 
P: 01. B3
-

-
JAMES KERWIN 
P: 01. A3 
-

-
JAYA SUBERG 
P: 01. A4
-

-
PETER DE LANGE 
P: 01. C3
-

-
ROB VAN DOESELAAR 
P: 01. D1 
-

-
ROB VAN HOEK 
P: 01. H9 
-

-
SERGE DE VRIES 
P: 01. D10
-

-
STELLA BURGGRAAF 
P: 01. M13
-

-
WINNIFRED BASTIAN 
P: 01. E8 
-

-
YVONNE ZOMERDIJK 
P: 01. M1 
-

-
MERIT DE JONG 
P: 01. D8 
-
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-
MIEKE JONKER 
P: 01. H6 
-

-
MIRDIJE SHEJI 
P: 01. M4
-

-
NELSON CARRILHO 
P: 01. M9 
-

-
NOMO  
P: 01. A1|A2|B1|B2 
-

-
NURAY ATAS 
P: 01. C2 
-

-
PATRICK SIEMONS 
P: 01. G10 
-

ART EXPERIENCE

-
JESSICA VAN DEN 
HEUVEL P: 01. M5 
-
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-
KOEN HILLEWAERT 
P: 01. A3 
-

-
PATRICK BERGSMA 
P: 01. M10 
-

-
TANNEKE PEETOOM 
P: 01. B4
-

-
TINEKE STOFFELS 
P: 01. B4
-

-
NEGIN KIANFAR
P:01. C5/C6 
-

-
CORA VERHOOG
P: 01. C1 
-

-
MOHAMMED QURAISH: 
P: 01. D4 
-
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-
LIES GOEMANS 
P: 01. C9
-

-
PETER DE RIJCKE  
P: 01. E5
-

-
JAN VAN WELL 
P: 01. F10
-

-
RON EKKELENKAMP
P: 01. H2
-

HOE WERKT HET EIGENLIJK?

KOPEN 

Je hebt iets gezien waar je verliefd op bent geworden, je gaat naar de infobalie 

en je geeft aan wat je wilt kopen. Wil je het meteen meenemen? Geen probleem! 

Betalen kan in één keer maar mag ook in termijnen (vraag naar de voorwaarden).

Tijdens ARTzaanstad gelden er speciale beursprijzen

HUREN

Spreek iemand van de organisatie aan en vertel welk werk je wilt huren. Na afloop 

van de beurs kun je het werk ophalen of laten bezorgen. Je moet het werk minimaal 

een half jaar huren. Bevalt het werk thuis meteen zo goed dat je het alsnog wilt 

kopen? Tot 30 dagen na de beurs zijn de beursprijzen nog geldig.
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 De naam zegt het al; je ziet hier meer dan alleen sieraden. Zo’n 30 stands vullen 
de karakteristieke hal met bijzondere hoeden, tassen en natuurlijk sieraden. Elk een 
juweel op zich!
Laat je verrassen door de verscheidenheid in stijlen en technieken. Klassieke sieraden 
met edelstenen, 3D-geprinte ontwerpen of nieuwe technieken in wol, vilt of stof.
Romantisch, stoer, strak of klassiek, voor iedereen is er wel iets passends te vinden. 
Wil je het maakproces zien? Dat kan! Peggy Bannenberg en Birgit Laken laten de 
nieuwste 3D technieken zien.
Alle ontwerpers zijn 3 dagen lang aanwezig voor een persoonlijk advies of het verhaal 
achter het juweel.

JEWELS & MORE

-
PEGGY BANNENBERG 
P: 02. P1
-

-
ANNELYN ANGENENT 
P: 02. S3 
-

-
BARBERA DE LEEUW 
P: 02. Q6 
-

-
BIRGIT LAKEN 
P: 02. Q2 
-

-
CÉCILE VAN EEDEN 
P: 02. Q5
-

-
SONJA HUNEFELD 
P: 02. S3
-

-
FRANCISCA HENNEMAN 
(DIFRANCI) P: 02. Q4
-

-
IRIS NIJENHUIS 
P: 02. R2
-
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-
JANTINE KROEZE 
P: 02. P4
-

-
KRISTA VAN DIJK 
(KRISTAS) P: 02. S1 
-

-
MARGO NELISSEN 
P: 02. Q1 
-

-
MARJA SCHILT 
P: 02. R6
-

-
MICHELLE GERLOFSMA 
P: 02. N2
-

-
NATALIE HOOGEVEEN 
P: 02. N5 
-

PLATTEGROND
02.
Pagina 12

-
PETSALON - ANS  
WESSELING P: 02. R1
-

-
SARAH KOBAK 
P: 02. P5 
-

-
THE JEWELRY STORY | ATELIER 
JAN KERKSTRA | MARION 
PANNEKOEK P: 02. P6
-

-
VAN SYB
P: 02. T4
-

-
YOLANDA DÖPP 
P: 02. P3 
-

-
ALETTA TEUNEN 
P: 02. N6
-

-
CHARLOTTE MOLENAAR 
P: 02. N3
-

-
CHRIS DE GEUS 
P: 02. P2 
-

-
BLOU 
P: 02. S4 
-

-
JET BARTMAN 
P: 02. R3 
-

-
KARIN PEKELHARING 
P: 02. S5 
-

-
LIESBETH BUSMAN 
P: 02. S2 
-

-
MARGARET VAN BEKKUM 
P: 02. S6
-

-
MIRJAM NUVER 
P: 02. R5
-

-
RIVKA DIEHO 
P: 02. R4

-
ROLISA SWEEGERS 
P: 02. T3
-

-
SACHA WENDT 
P: 02. N4 
-

-
BRECH 
P: 02. Q3
-

-
MARIEKE VERGOUW  
P: 02. T5
-
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SPECIALS/CONCEPT SPACE

GALERIE POSTHUYS
 Galerie Posthuys Texel neemt voor het eerst deel aan ARTzaanstad met een stand 
op Jewels & more…
De galerie uit De Koog toont werk van Maurice Christo van Meijel en Marian Smit; 
mono prints, kunststof wandstructuren en mixed media op doek. Beiden zijn ook 
vertegenwoordigd in de concept space met een installatie.
Daarnaast te zien: schilderijen van Marianne Roodenburg, draadfiguren van Anna 
Skubisz en bronzen dieren van Arno Goossens.

-
ANNA SKUBISZ 
P: 02. T1
-

-
MAURICE CHRISTO VAN 
MEIJEL
P: 02. T1
-

-
MARIANNE ROODENBURG
P: 02. T1
-

CONCEPT 
SPACE

MAURICE CHRISTO VAN MEIJEL 
EN 

MARIAN SMIT

-
ARNO GOOSSENS
P: 02. T1
-

-
MARIAN SMIT
P: 02. T1
-

PLATTEGROND
01.
Pagina 12

NETTY VAN OSCH Begin dit jaar was de tentoonstelling ‘Natuur vertaald’ 

te zien in Museum Rijswijk. ‘Natuur vertaald’ is een 

uniek samenwerkingsproject van Smit en Van Meijel. 

De kunstenaars hebben elkaar gevonden in hun fas-

cinatie voor de natuur  en dan in het bijzonder in de 

beeldtaal en de ruimtelijkheid van de natuur. Die fas-

cinatie zetten ze om in installaties, (wand)sculpturen, 

aquarellen, objecten en mono prints. Papier is daarbij 

meestal het basismateriaal. Natuurlijke vormen verta-

len ze naar geabstraheerde vormen - kleurig en vaak 

beweeglijk - die nog slechts verwijzen naar de natuur. 

Marian Smit (Wassenaar, 1944) werkte aanvankelijk 

met textiel. Ze koos uiteindelijk voor papier omdat dat 

medium haar meer vrijheid geeft.

Maurice Christo van Meijel (Venray, 1967) heeft altijd 

al een voorkeur gehad voor werken op papier. Omdat 

hij in zijn andere bezigheden – curator, galeriehouder, 

docent – gewend is met anderen samen te werken, 

kiest hij vaker voor samenwerkingsprojecten met ver-

wante kunstenaars.

Voor ARTzaanstad wordt de installatie ‘Ridderspo-

ren’ in een nieuwe vorm opgebouwd.

Netty van Osch werkt aan een `Universele Autobio-

grafie`. Al haar projecten en objecten zijn daar een 

onderdeel van. De objecten zijn opgebouwd rond 

door haar zelf gekozen stijlfiguren PO en Kuna. PO 

(pion) staat voor het gemeenschappelijke, het is een 

wezen dat wil samenwerken. Kuna (koning) staat voor 

het individu, het is een monarch. 

Ze leven samen in POlymorf (symbiose), de parallelle 

wereld waar tegenstelling en mogelijkheden, keuze en 

lot, spel en competitie elkaar afwisselen of een duel 

opleveren. Dit zijn vaak installaties waarin het speel-

veld centraal staat. Het lot van de stijlfiguren is steeds 

het hoofdthema van deze Universele Autobiografie.

d
e
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il
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SPECIALS/BUITENRUIMTE

TOUR 
D’ARTISTIQUE

‘SWEET HOME’
STEFAN GROSS

LEVENDE KLIMAAT-
MACHINE

Pet van de Luijtgaarden is gefascineerd door de ab-

surditeit van de veelheid aan spullen. `Winkels worden 

steeds groter en voller. Maar waar hebben we het 

allemaal voor nodig?`

Als collectioneur koopt Van de Luijtgaarden op Markt-

plaats complete verzamelingen op van objecten zoals 

wegwerpaanstekers, kikkers, G.I. Joe actiepoppen en 

flippo’s. De dwaasheid van het ‘nooit genoeg’ blijkt 

onherroepelijk.

Een aantal caravans waar Van de Luijtgaarden een 

deel van zijn verzamelingen in huist is te zien tijdens 

ARTzaanstad. Ze zijn te zien tegenover de ingang van 

ARTzaanstad. Met je polsbandje kun je moeiteloos van 

binnen naar buiten en weer terug. 

Je woont ergens, maar je schotel is gericht  op een 

plek in Verweggistan. De plek waar je roots liggen. Het 

lijkt alsof alles ok is daar. Dagelijks zijn er sit-coms of 

gameshows op TV, zelfs in landen als Syrië of Afghani-

stan. ’Sweet home’, je weet dat het niet zo is en nooit 

zo was, je bent om welke reden dan ook ooit weg 

gegaan, maar het blijft met behulp van televisie en 

internet een zoete droom. 

Ik kom zelf niet uit Nederland en ken het gevoel van 

denken te weten hoe het daar zit, het wordt in de loop 

van de tijd een romantisch idee.

Mijn roze schotels zijn een technische aanwijzing van 

het verlangen en de droom van iedereen naar een idea-

le plek in het hart. Misschien is dit verlangen ‘heim weh’.

LEVENDE KLIMAATMACHINE - een FOLLY om de 

ecologische diensten van de natuur om ons heen 

uit te beelden. De installatie zal een jaar lang op het 

Hembrugterrein worden gemonitord op klimaatpres-

taties: koeling, waterretentie, opname van fijnstof en 

schaduwvorming.

3 m3 vurenhout = 1.863 kg CO2 = 12.413 km uitstoot 

aan uitlaatgassen van een middenklasse auto = elek-

traverbruik van 2 huishoudens in één jaar tijd

3 m3 levend klimop = 9 m2 levend klimop van 33 cm 

dikte = 46,8 m2 blad oppervlakte = 60% depositie van 

fijnstof = 40% opname van NOx = 110 kg CO2

Eva Stache is architect. Ze woont en werkt in Oostzaan

OP SCHAAL DARK ROOM THE BARBER

DE WERELD IN HET KLEIN, MAAR DAN ANDERS 

Wat krijg je als je kunstenaars vraagt om hun eigen 

versie van het poppenhuis te maken? Het poppenhuis, 

die lieflijke wereld in het klein, die al eeuwen een ster-

ke bekoring uitoefent op volwassenen en kinderen? 

Jaap Velserboer, kunstenaar en curator uit Assendelft, 

zelf altijd geïntrigeerd door maquettes en modelbouw, 

schonk collega-kunstenaars een poppenhuis van de 

kringloop om er hun eigen versie van te maken, en 

stelde hiermee deze expositie samen. Deelnemen-

de kunstenaars: Willem Bakkum, Jan Blank, Moritz 

Ebinger, Maud van Gool, Simone de Groot, Gerben 

Hermanus, Helma Kuijper, Itie Langeland, Ada Leen-

heer, Marcel Moek, Regula Maria Muller, André Pielage, 

Tjarko van de Pol, Jaap Velserboer, Piet Vos, Liesbeth 

van Woerden, Yvonne Zomerdijk. 

STEPHAN MUIS VULT THE DARKROOM MET LICHT!

“Mijn werk is meestal een reflectie op wat er gebeurt 

in de wereld. Zo is “Too Many Martyrs” een reflectie op 

wat er kan gebeuren als het geloof (willekeurig welk 

geloof) in extreme vorm wordt doorgevoerd. “7-70” 

is bedoeld als verbindend element (olie) tussen de 

volkeren. Er zijn veel verschillen tussen de volkeren 

maar olie verbindt ons allen. Verder sta ik stil bij de 

industrialisering of de globalisering waarbij alles een 

product geworden is zelfs onze intiemste gedachten 

zijn verworden tot producten.”

Dwayne Alberga alias ‘The Barber’ heeft tijdelijk zijn 

kappersshop naar gebouw 308 van  Jewels & More 

verplaatst. Omringd door de schitterendste juwelen 

en zijn eigen kunstwerken zal hij zijn knipkunsten 

tonen. Na jaren gewerkt te hebben als herenkapper 

wilde Dwayne zijn kennis uitbreiden. Hij volgde een 

opleiding bij Schorem barbier in Rotterdam om de ‘old 

school’ kapsels te leren en traditioneel te scheren. Al-

les wat hij leerde tijdens zijn opleiding past hij toe. Zie 

je het wel zitten om plaats te nemen in zijn stoel voor 

een strak tijdloos kapsel of om je baard er weer top uit 

te laten zien? Dat is mogelijk! 

Maak wel eerst een afspraak via www.the-barber.nl
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ij willen met deze beurs een podium bieden aan 
kunstenaars en designers die zich bezighouden 
met het ontwerpen van participatieve kunst. 

Aan deze praktijken een platform bieden om hun projecten 
en overige werkzaamheden onder de aandacht te brengen bij 
een breder publiek en potentiële opdrachtgevers. Daarnaast 
willen wij met dit event de gelegenheid bieden om elkaar over 
en weer te informeren met betrekking tot de eigen projecten. 
Dit weer met het oog op mogelijke samenwerkingen tussen 
de kunst – en designpraktijken in de toekomst.
 
 Deze vorm van kunst verhoudt zich vaak tot een 
specifieke context van plaats en tijd bijvoorbeeld die van een 
buurt of een bedrijf of voor een geselecteerd publiek binnen 
een afgesproken tijdsframe. Door het format van de beurs 
worden deze projecten losgemaakt van die bepalende con-
text. Hierdoor wordt het voor de deelnemende kunstenaar 
en/of ontwerper interessant om te ontdekken of de gebruikte 
strategieën ook verder gekapitaliseerd kunnen worden.  

WWW.ADRIEJONK.NL

BACKFIRE #2
 BACKFIRE is, als onderdeel van ARTzaanstad, een event waarin verschillende 
participatieve en communitykunst- en design projecten naast elkaar worden ge-
presenteerd. Op het Hembrugterrein, in een hal van 2000m2 worden de projecten 
van ongeveer 20 kunstenaarspraktijken getoond. In deze projecten staat de inter-
actie met het publiek centraal. Het publiek wordt op allerlei manieren betrokken 
bij de gepresenteerde projecten. Zo kunnen zij o.a. deelnemen aan workshops, 
testsituaties, conversation pieces en designer probes. Naast deze presentaties zul-
len er ook lezingen worden gegeven door experts op het gebied van participatieve 
kunst. En worden er discussieavonden met publiek georganiseerd waarin het on-
derwerp voornamelijk over de relevantie van dergelijke kunst zal gaan.

w

PLATTEGROND
01. 
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-ARIE ALTENA  

-IDA VAN DER LEE 

-JEROEN BOUWERIKS 

-RIKKO VOORBERG 

-RUBEN JACOBS 

-LIZAN FREIJSEN 

-JESSICA VAN DEURSEN 

-JAN WESSEL HOVINGH

-JOSHUA SCHOT 

-MICHEL TJEERTES 

-WILLEM MOESELAAR 

-KATRINE VAN KLAVEREN  

-MARIN JANSEN  

-MARC VOLGER  

-ROBERT ROELINK 

-FEMKE VAN HEUGTEN

-MIREILLE GIELE 

-HAROLD LINKER

-POPUPKERK

-WILLEM JAGER 

-OSCAR PRINSEN 

-JOUKE KLEEREBEZEM  

-MARTIJN ENGELBRECHT

-DOMENIQUE HIMMELS BACH DE VRIES
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DEELNEMERS BACKFIRE #2
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Op de eerste dag van ARTZaanstad gebeurt er nóg iets bijzonders op het terrein. Het 

Streets of the World Photo Museum opent dan voor het eerst haar deuren! Streets of 

the World is een project van de Nederlandse fotojournalist Jeroen Swolfs. Hij reisde 

de afgelopen 7 jaar de hele wereld rond om in iedere hoofdstad ter wereld een foto te 

maken van het straatleven anno nu. Het resultaat van die reis is Streets of the World, 

een project dat niet alleen bijzonder is vanwege haar omvang, maar ook vanwege de 

positieve blik van de fotograaf en zijn warme belangstelling voor mensen. 

Met zijn 195 straatfoto’s uit 195 landen wil Swolfs een positief beeld geven van de we-

reld. Een beeld dat weliswaar heel anders is dan de grimmige taferelen waar we in de 

media mee worden geconfronteerd, maar dat volgens hem minstens zo reëel is.

Na 7 jaar de wereld over gereisd te hebben is het nu tijd om zeven jaar te delen mét 

de wereld. Daarom opent Streets of the World een museum waar alle 195 foto’s op 

levensgroot formaat te bewonderen zijn. En op welke plek kan dit beter dan op het 

geschiedenisrijke Hembrugterrein, een mysterieuze plek die ruim honderd jaar verbo-

den terrein is geweest voor publiek.  

KOM JE EEN WERELDREIS MAKEN?

De oude monumentale opslagplaats ‘Magazijn De Dood’ (vernoemd naar magazijnbe-

heerder Dhr. De Dood) telt drie verdiepingen en met haar verschillende trappengan-

gen en aparte ruimtes voelt een bezoek aan als een ware ontdekkingsreis.

In dit spectaculaire museum kun je op ontdekkingsreis door de verschillende conti-

nenten en hoofdsteden van de wereld om je medemens te leren kennen. De foto’s 

geven het gevoel alsof je zo een straat in Pyongyang, een haventje in Togo of een 

park in Tegucigalpa kunt instappen. Een indrukwekkende wereldreis in dit schitteren-

de museum in Zaanstad! 

ARTZAANSTAD-AANBIEDING & RONDLEIDING JEROEN SWOLFS

Bezoekers van ARTZaanstad ontvangen van vrijdag 16 juni t/m zondag 18 juni korting 

op een toegangskaartje en kunnen voor € 3,- per persoon naar binnen (i.p.v. € 10,-). 

Een toegangskaartje koop je aan de kassa bij ARTZaanstad (samen met een regulier 

ticket voor ARTZaanstad) of aan de balie in het museum (op vertoon van je ARTZaan-

stad ticket). Kortingstickets zijn niet online verkrijgbaar. 

DE GEHELE DAG ZIJN ER RONDLEIDINGEN DOOR HET MUSEUM. 

Openingstijden Streets of the World Photo Museum

16 juni t/m 30 september 

Van woensdag t/m zondag van 10.00 uur t/m 18.00 uur 

Ticketprijzen zijn te vinden via www.streetsoftheworld.com. 

FOTOBOEK 

Ook het prachtige Streets of the World Fotoboek is inmiddels verkrijgbaar. Een ruim 

400 pagina’s tellend fotoboek waarin niet alleen alle foto’s staan, maar ook verhalen, 

feiten en cijfers over de landen en de Iphonography van Jeroen Swolfs. Het boek is 

verkrijgbaar in het museum en via www.streetsoftheworld.com. 

STREETS OF THE WORLD
OPENINGSWEEKEND

n 2005 vestigde de kunstuitleen zich aan de Vincent van Goghweg. Een 
prachtig pand op een goeie locatie met gratis parkeergelegenheid voor de 
deur! Kan niet beter zou je denken. Maar twaalf jaar later vond Het Kunst-
centrum een nóg mooiere plek!

Grote Hulzen 11 op het Hembrugterrein. Het terrein met het vele groen, de monu-
mentale panden, de rijke historie en de perfecte ligging. De voormalige ‘kardoes-
hulzendraaierij’ heet voortaan Artzaanstad want ook de naam ‘Kunstcentrum’ blijft 
achter aan de Vincent van Goghweg. 

Design Agency Van Lennep ontwierp de nieuwe huisstijl.

VAN VINCENT VAN GOGHWEG 
NAAR GROTE HULZEN

VAN KUNSTCENTRUM NAAR 
ARTZAANSTAD.

HET KUNSTCENTRUM  
VERHUIST NAAR HET  
HEMBRUGTERREIN.

I
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-ADVERTENTIE-

Ruim 100 jaar lang werd er wapentuig gemaakt. 
Spannend, mysterieus en streng verboden voor on-
bevoegden, afgesloten door hoge hekken en dichte 
bebossing. De rijke historie is nog altijd overal 
zichtbaar. 

Als je in de ruimten van ARTzaanstad loopt en je 
rukt je blik even los van alle kunst, kijk dan eens 
omhoog naar het dak, omlaag naar de vloer en opzij 
naar de muren en de pilaren met hun afgebladderde 
brokken verf die laag na laag na laag zijn aange-
bracht. Het is dan niet moeilijk je een voorstelling 
te maken van  hoe er al die jaren hard gewerkt werd 
door potige kerels die aan het eind van de dag met 
een paar centen op zak, pijn in hun rug en zwarte 
gezichten huiswaarts keerden. 
De aardappelsoep stond in een grote pan te dampen 
in  het midden van de met negen kommetjes gedekte 
tafel. Zijn vrouw en hun zeven kinderen hadden met 
smart zitten wachten op de thuiskomst van vader. Na 
het eten werd er voorgelezen uit de bijbel. Vader met 
de jongste op schoot die met zijn kleine vingertjes 
het roet van vaders wang veegde …………..Amen. 

Oh sorry, ik dwaalde even af. En dat is nou precies 
wat het Hembrugterrein met je doet!

HEMBRUGTERREIN WAT ER VERDER 
TE DOEN IS OP HET 
HEMBRUGTERREIN

CATERING

SPECIAL/ARTZAANSTAD 2017

COLOFON

SAMENSTELLING

Isabella de Jong, Sara van der Linde

REDACTIE

Sara van der Linde, Natasja Rikken

GRAFISCH ONTWERP

Bas Mantel | kades-kaden.nl

ADVERTENTIES

René van Bossum

BEELD OMSLAG

Giovanni dalessi, P: 01. F5

DRUK | OPLAGE

Hoekstra Krantendruk Emmeloord | 75.000 exemplaren

                                                       #artzaanstad

Op zaterdag 17 juni is het jeugdlaboratorium 
geopend en geeft gedurende de dag workshops aan 

kinderen van 7 t/m 13 jaar.
Voor meer informatie ga je naar www.hemlab.nl

-

Zondag 18 juni is Dag van de Architectuur.
Het Hembrug Museum organiseert een foto- 

expeditie.
Er zijn twee architectuurrondleidingen.

Voor meer informatie ga je naar 
www.hembrugmuseum.nl

-

Ook is er een prachtige gratis fotoroute op het 
terrein geplaatst, SCHOT IN DE ROOS, waar een 
speurtocht aan verbonden is. Ook leuk voor vol-

wassenen. Als je de woordpuzzel oplost en instuurt 
maak je kans op een arrangement naar één van de 
forten van de Stelling van Amsterdam of de Hol-

landse Waterlinie.

Voor mee informatie ga je naar 
www.stellingvanamsterdam.nl
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Fashion and Pattern Design is een full service mode-

productiebedrijf. We ontwikkelen patronen, vervaardi-

gen samples en produceren kleding en collecties voor 

modemerken en modeontwerpers. We begeleide de 

klant van schets tot eindproduct. Wij produceren 

high-fashion van hoogwaardige kwaliteit voor een 

marktconforme prijs. Wij werken voor verschillen-

de modemerken en ontwerpers waardoor ons werk 

zeer afwisselend is, daarnaast gaan wij graag nieuwe 

uitdagingen aan. Het bedrijf heeft een jonge, dynami-

sche sfeer en er wordt in een hoog tempo met passie 

gewerkt.

Kenmerken waar wij voor staan zijn hoge kwaliteit, 

ambacht, creativiteit, authenticiteit, en moderniteit. 

Ons bedrijf is gevestigd aan de Warmperserij op het 

prachtige HEMbrugterrein. In samenwerking met 

ARTzaanstad zullen wij door middel van een tableau 

vivant ons werkproces weergeven.

P: 02. N7 | Pagina 12

ELS ROSEBOOM

Het bosrijke Hembrugterrein heeft zich onder andere 
uitgebreid tot een ware evenementenlocatie dat zich 
gevestigd heeft in een aantal unieke rijks monumen-
tale panden aan het Amsterdams Noordzeekanaal.

De combinatie tussen de monumentale gebouwen 
met de rijke historie maakt Taets Art and Event Park 
tot een van de meest opmerkelijke en creatieve evene-
mentenlocaties uit de metropoolregio Amsterdam.

De industriële panden zijn van alle gemakken 
voorzien. Het is de ultieme locatie voor beurzen en 
congressen, meetings en seminars, presentaties en 
sessies (plenair en break-out), feesten en partijen, 
grootschalige en intieme diners, of andere (bedrijf) 
evenementen. Kortom, alles is mogelijk! 
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PRAKTISCHE INFO

CONTACT

T (075) 6141210 (Het Kunstcentrum)

OPENINGSTIJDEN

vrijdag 16 juni 2017 

van 12.00 tot 21.00 uur

zaterdag 17 juni 2017 

van 12.00 tot 19.00 uur

zondag 18 juni 2017 

van 12.00 tot 19.00 uur

ENTREE

Kaarten aan de deur: € 10,00 per stuk 

Voorverkoop: € 7,50 per stuk, 

Kinderen tot 18 jaar gratis toegang.

PARKEREN

Gratis op het grote parkeerterrein bij de 

ingang Noordzeekanaal.

VERVOER

GRATIS PENDELBUS

Je kunt alle dagen gratis gebruikmaken 

van het witte pendelbusje van INQAR 

Adrie Jonk dat je vindt aan de zijkant van 

NS-station Zaandam (nabij de stalen bui-

tentrappen, rechts naar beneden vanuit 

de uitgang Centrum). Deze rijdt regel-

matig van NS-station Zaandam naar het 

Hembrugterrein en vice versa. De reistijd 

bedraagt circa 5 minuten.

OV vanaf NS-station Zaandam naar uit-

staphalte Hemkade

Plan je reis op 9292.nl.

Connexxion lijn Buurtbus 456 vertrekt 

vrijdag elke uur tot en met 18.16. Op za-

terdag vertrekt deze bus tot en met 18.31. 

Op zondag rijdt deze bus niet. De reistijd 

met deze lijn bedraagt circa 6 minuten. 

Je vindt dit 9-persoons busje op de kop 

van het busstation.

Andere mogelijkheden (met langere 

loopafstanden vanaf de halte Pieter Ghij-

senlaan) zijn lijnen 65 (vrijdag elk uur t/m 

18.06, zaterdag elke uur t/m 17.06) en 67 

(vrijdag/zaterdag elk uur t/m 17.34) vanaf 

bushalte Station/Houtveldweg. 

OV vanaf halte Hemkade naar uitstaphal-

te NS-station Zaandam

Connexxion lijn 456 vertrekt vrijdag ieder 

uur t/m 18.06. Op zaterdag elk uur t/m 

18.22.

AUTO VANUIT AMSTERDAM

-Ring A10, richting Zaanstad

-Afrit Oostzaan, Zaandam-Zuid, 

Het Twiske

-Rechts afslaan naar N516/Kolkweg, rich-

ting Kolkweg-Noord, Zaandam-Zuid

-Na 3 kilometer (na de Den Uyl-brug) 

links afslaan naar N203 / Provinciale weg

-Op de rotonde links afslaan naar 

Artillerieweg

-Na 200 meter rechts afslaan naar 

Grote Hulzen

AUTO VANUIT HET NOORDEN

-A8 richting Amsterdam

-Afrit Oostzaan, Zaandam-Zuid, 

Het Twiske

-Rechts afslaan naar N516/Kolkweg, 

richting Kolkweg-Noord, Zaandam-Zuid

-Verder, zie route Amsterdam

PLATTEGRONDEN/PRAKTISCHE INFO/VERVOER

-SPONSORS-
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