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Blauwdruk033

Overgenomen uit de

Amersfoortse Courant | Thijs Thomssen

Op 16 februari 2014 opende de deuren van de tentoonstelling “Blueprint/Blauwdruk”. Het was de laatste tentoonstelling van KAdE in de kunsthal aan het Smallepad. Het
was het eerste gezamenlijke project van de StadsGalerij,
Haren Majesteit, BV de Gasten en de Observant, te gast bij
Kunsthal KAdE.
StadsGalerij, Haren Majesteit, BV de Gasten en de Observant presenteren al sinds jaar en dag in kleine intieme

Beloftevolle kunstenaars die 33 uur lang exposeren in De Nieuwe Stad: Blauwdruk is dit jaar een heuse kunstmarathon.

De organisatie laat met de groepstentoonstelling op 17 en 18 oktober zien dat Amersfoort rijk is aan creatief talent. ,,En die
vijver is nog lang niet leeg.”

Anderhalf jaar geleden, Kunsthal KAdE. Bij de opening van de expositie Blauwdruk is het druk. Heel druk. 1200 mensen

willen met eigen ogen zien wie de Amersfoortse kunstenaars van de toekomst zijn. En zij die er niet bij zijn balen. De
mensen die ze spreken zeggen: dit had je niet mogen missen.

Zo is het toen gegaan, vertelt medeorganisator Adinda van Wely. En zo zal het nu weer zijn, maar dan net iets grootser.

,,Die reuring van toen maakt dat we deze keer extra uitpakken.”

Van Wely zegt geen woord teveel. 33 uur, 22 kunstenaars, 33 dj’s, 3 locaties (de voormalige Prodentfabriek, poppodium

Fluor en restaurant Hoog Vuur) : Blauwdruk mag dit jaar met recht een kunstmarathon worden genoemd. Een kunstmanifestatie waarop jonge kunstenaars uit de stad een blauwdruk van hun oeuvre tonen.

,,33 uur, het wordt een spannend evenement,” blikt Van Wely vooruit. ,,Er zal continu iets te doen en te zien zijn. Sommige

exposities het werk van jonge, Amersfoortse kunste-

kunstenaars kun je tijdens Blauwdruk live in actie zien, die creëren ter plekke. Er is muziek van 33 dj’s, maar niet zo dat het

naars. Voor hen geldt het adagium: “Uit het oog, maar

disciplinair karakter: van beeldende kunst tot installatiekunst. Juist doordat de werken zo contrasteren gaan ze allemaal goed

niet uit het hart” en uit heel Nederland worden de jonge,

afleidt van waar het écht om gaat: genieten van de werken die geëxposeerd worden. De groepstentoonstelling heeft een multisamen. Ook leuk: we nodigen Amersfoortse politici uit om langs te komen om 4 uur ’s nachts voor een officieel moment.”

Hoe weet de organisatie al die jonge kunstenaars op te sporen en uit hun zolderkamer te halen? Kwestie van een groot

Amersfoortse kunstenaars met hun werk teruggehaald

netwerk en goed scouten, zegt Ron Jagers, de Amersfoortse ‘kunstpaus’ die Blauwdruk samen met Van Wely en Martin

naar de stad.

ook bovenop. Deze keer hebben we ook de studenten te pakken die nét zijn begonnen op de kunstacademie. Afdeling de toe-

Honings organiseert. ,,Per Expressie en Haren Majesteit hebben bijvoorbeeld mooie netwerken. En we zitten er zelf natuurlijk
komst, dus. Die exposeren in Fluor.”

www.blauwdruk033.nl

In de oude Prodentfabriek zien bezoekers ook werk van kunstenaars die al een aantal jaar aan de weg timmeren, zoals

Seán Hannan, Cornelis Bos, Inge Vaandering, Jesse Grooten en Jitske Bakker. ,,Voor sommigen is het een springplank, anderen

kunnen op deze manier hun portfolio uitbouwen. Ze proberen hun weg te vinden - dat is niet makkelijk in het huidige culturele
klimaat - en daar dragen wij graag aan bij. We laten fris bloed zien. Amersfoort herbergt veel creatief talent.” Van Wely: ,,En

die vijver is nog lang niet leeg. Ik sta er steeds weer versteld van hoeveel jongeren er bij ons aankloppen en zeggen: ‘Mag ik de
volgende keer ook exposeren?’”

De voormalige Prodentfabriek is kaal en leeg, dat dwingt de kunstenaars ertoe om hun werk op een andere manier te

exposeren. ,,Ze zullen hun werk net even anders moeten ophangen of installeren om het goed uit de verf te laten komen. Een
uitdaging: kom uit je comfortzone.”

De voorbereidingen zijn in volle gang. Jagers stoomt zich ook op fysiek vlak klaar. ,,Ik moet wel. 33 uur wakker blijven, hoe

ga ik dat doen? Koffie of alcohol, ik ben er nog niet over uit.”

Adinda van Wely
Martin Honings
Ron Jagers en de vele
organisaties en
vrijwilligers

Colofon

Blauwdruk 2014
Uit het oog is niet uit het hart. Dat is een belangrijke stel-

regel bij de mensen die Blauwdruk organiseren. Zij kunnen
De stichting StadsGalerij is de uitgeefster van de
StaalkaartKUNSTENkrant. De StaalkaartKUNSTENkrant
verschijnt onregelmatig 3 x per jaar.
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het dan ook niet laten om nog een korte terugblik te wijden
aan Blauwdruk 2014.

Bij Hoog Vuur, ook op het terrein van de Nieuwe Stad, is

werk te zien van onder meer Elsemarijn Bruijs en Mathieu
Klomp.

Jitske Bakker

tekenaar

“Up, on the loose...” is

de titel van het werk dat

Jitske voor Blauwdruk033
ter plekke gaat maken.

Een fictief berglandschap

dat gedeeltelijk, langzaam
de hoogte in zal worden
getrokken.

Kunst is voor Jitske met

name gericht op de beleving; het verlangen naar
een onbekend avontuur,
dwalend door een nog
onontdekte wereld.

De titel voor dit werk :

“Public Pool”
2015

240 x 190 cm.

houtskool op papier

Cornelis Bos

Grafisch ontwerper

Zijn werk tijdens Blauwdruk033 gaat over u. Waar
Cornelis is gefascineerd door regels en technieken van kunst en ambachten. Deze onder-

zoekt hij en past ze toe in zijn eigen werk. Klassieke stijl en technieken verwerkt hij naadloos

komt u vandaan en hoe

met de nieuwste digitale technieken. Hij gebruikt potlood, inkt, digitale pen, papier en

heeft dat u getekend? Tij-

len terecht. Chocolade, muren, ansichtkaarten, video, ramen, internet en meer.

dens Blauwdruk maakt hij

stadsgezichten.

een op maat gemaakt werk

andere vorm, is speelfilm. Voor zijn afstuderen aan de Grafische kunst op de Kunstacademie

waarin een stukje uit uw

heeft hij daar een performance van gemaakt.

leven centraal staat.

Adobe Illustrator door elkaar. Zijn werk komt in de meest uiteenlopende media en materiaDe regels van glas-in-lood heeft hij gebruikt voor een reeks illustraties van Amersfoortse
Een andere discipline, die hij ontleed en vervolgens opnieuw toegepast heeft in een

van Utrecht heeft hij blootgelegd welke regels gelden voor emoties in speelfilm. Vervolgens

Jesse Grooten

Photoshopper

‘De

koning

toshop’

Zo

van

pho-

werd

Jesse

Grooten genoemd bij de
prijsuitreiking van de provinciale Kunstbende 2014
in de Stadsschouwburg te
Utrecht.

Jesse Grooten, 17 jaar

oud, Amersfoorter, won

daar de tweede prijs. Dit

aanstormende talent heeft
al een aanbieding voor

exposities en workshops
op zak.

Jesse is een enthousiaste

computernerd, die heel wat
experimenteert op de com-

puter. Maar wel ten dienste
van het beeld.

Beeldend kunstenaar

‘Contradiction’ is a video-installation that deals with
the public response to the death of Osama Bin Laden in
2011. In a three channel video installation consisting of
selected Youtube video’s, the story of Bin Laden’s death is
retold as it “really” happened.
Opinions, hoaxes and beliefs surrounding this contra-

versial news are played out against each other. Generated
and fueled by contemporary media, ‘Contradiction’ uses

the vast array of existing visual materials to question the

effects of today’s excess of information on the creation of
personal thruths.

* DISCLAIMER: All Youtube video’s used to construct

this artwork are taken from public websites and as such,
assumed to be in the public domain. The artist does not

enjoy financial gain nor claims authorship over the indivi-

dual video’s used in ‘Contradiction’. If any Youtube content
producers that as of yet haven’t been contacted by the

artist disapprove of their visual material being used in this
artwork, please contact Seán Hannan.

Seán Hannan

Tess Haverkort

Illustratie

Tess Haverkort komt oorspronkelijk uit de achterhoek
maar woont sinds 2008 in Amersfoort.
Hier heeft ze een studie maatschappelijk werk en

dienstverlening afgerond. Daarvoor heeft ze twee jaar
gestudeerd aan ArtEZ in Enschede. Door de jaren heen

heeft ze altijd vrij werk gemaakt, wat zich het beste laat

omschrijven als schilderwerk op een illustratieve manier.

Haar inspiratie haalt ze uit het dagelijks leven in de stad in

combinatie met wat de natuur te bieden heeft. Hierin zoekt

ze de vervreemding op door te spelen met verhoudingen. Ze
creëert haar eigen wereld die dromerig doet overkomen. Er
zit veel detail in haar werk en gebruikt veel pastel kleuren.

Voor Blauwdruk033 maakte ze voor het eerst een concep-

tueel werk. Hierin is ze dicht bij zich zelf gebleven en zijn

niets vermoedende objecten in haar directe omgeving haar
inspiratiebron geweest. Wederom speelt de natuur een rol
in haar werk.

Krista Israel
Merlijn van der Hoeven

Glaskunstenaars

Krista Israel en Merlijn van der Hoeven hebben een fasci-

natie voor glas. Ze beheersen beiden meerdere glastechnieken, zoals glasblazen, flamework (aan de bander), kilncas-

ting (ovengevormd glas in een mal) en glasgieten. Met glas

in combinatie met andere materialen creëren zij fragiele en
verhalende objecten. Ze hebben gemeen dat ze allebei met
de techniek flamework werken.

Merlijn van der Hoeven rondde haar Master Glaskunst &

Keramiek aan het St. Lucas af in 2014 in Gent, België. Krista

Israel studeert sinds 2007 Glaskunst aan het Instituut voor
Kunst & Ambacht. Daarvoor studeerde ze af in de Bachelor
Hogere Graad Glas in 2013. In 2016 zal ze afstuderen in de

Master Specialisatie Graad Glaskunst. Het werk van Merlijn

en Krista wordt zowel nationaal als internationaal tentoongesteld.

Tijdens Blauwdruk033 zal dit glas-duo aan het groter

publiek hun samenwerking tonen tijdens live performance.
Vanuit samenwerking aan de blaasoven wordt tijdens deze

performance met heet glas gewerkt, en zal het object gedurende de periode van expositie groeien. De oude ambacht
van het glas bewerken wordt tijdens deze performance

vanuit een ander perspectief benaderd en nieuwe kunstvormen met glas onderzocht.

Illustrator / beeldmaker

Marije Koelewijn

Het werk van Marije Koelewijn komt tot stand door associaties waar ze een spel mee speelt. Haar werk vertelt over
het alledaagse en is als een antenne die het leven afspeurt
naar oneffenheden of bijzonderheden die geassocieerd
en meegenomen worden in een wereld van dieren.
Veel van haar beelden gaan over dieren. Het dier als

personificatie van de mens. Ze vertolken menselijke eigenschappen. Dit geeft de mogelijkheid om met een knipoog
te communiceren over gebeurtenissen en het alledaagse.

De vragen die vaak ontstaan door wat er in mensenlevens
gebeuren, gaan mee in een maalstroom van fantasie. De
knipoog die meebeweegt kan soms gezien worden als

moraal, maar ze geeft de voorkeur aan het trachten te ver-

klaren. Zo creëert ze een eigen verhaal met soms een tevreden antwoord, soms een snijdend antwoord en soms een

humoristisch antwoord. Haar beelden zijn uitingsvormen
die uiteenlopen maar ook samenkomen in relativering,

idealisering en kritiek op de maatschappij al dan niet door

middel van humor. Beelden dragen betekenissen in zich die

niet altijd meteen gezien worden, maar die er door haar wel
ingelegd zijn. Daarmee doelt ze op dat het beeld uit twee

realiteiten bestaat. Het uiterlijk en het innerlijk. De buitenzijde waarin zich in elke laag een betekenis kan bevinden

en de binnenzijde waarin ze haar verhaal, beweegredenen

en standpunten legt. Zo kan het werk het ene moment gaan
over maatschappelijke misstanden en het andere moment
over een familielid.

Robert is verhalenverteller en werkt voor deze expo
samen met theatermaker Djoca Reijntjes

Kunst. De alien van de arbeidsmarkt. Het ondergeschoven

kind. De zwarte piet. En iedereen maar BTW betalen om een
of andere armoedige groep kunstenaars een uitkering te

bezorgen. Het moest maar eens afgelopen zijn met die klaplopers. Waar van Gogh nog enigszins fatsoenlijk een bloem
op een doek wist af te beelden, komen de kunstenaars van

tegenwoordig niet verder dan een gele vlek. En dat alles van
onze belastingcenten. Of had ik dat al gezegd. Nee? Nou,
dan doe ik het nog een keer: Van onze belastingcenten.

Onze zuurverdiende centen, die we net zo goed, ik zeg maar

wat, hadden kunnen uitbesteden aan de vluchtelingenhulp.
Of ga ik nou te ver? Nee? Nou, dan wil ik het wel zo stellen;
de kunst heeft drenkelingen op haar geweten. Of niet?

Djoca Reijntjes en Robert van Laar trekken ten strijde

deze Blauwdruk. Zij brengen in kaart wat het werk van de

toekomstige kunstenaar waard is. Gewapend met een goed
humeur en een stel pittige vragen leggen zij het vuur aan
de schenen van de bezoeker. De bezoekers zijn immers de

spreekwoordelijke Twin Towers waar al die grootscheepse
contemporaine werken op afgevuurd worden. En bij die
impact moet je het zoeken; de waarde van kunst. Wat
brengt zij teweeg?

Djoca en Robert zeulen de antwoorden met zich mee

richting hun doorzichtige tent en maken drieëndertig uur
lang live de balans op.

Robert van Laar

Karlien van Leeuwen

Ontwerper

Een blauwe plek schemert door de huid. Soms open en
bloot, dan pijnlijk en verstopt onder kleding of verscholen achter een zonnebril. Een valpartij, gevoelig onderwerp? Wat schuilt er nog meer? De stadia van pijn verkleuren het lichaam. Kun je pijn vangen in glimmende,
vrolijke kleuren?
Na de studies Media en Cultuur aan de Universiteit van

Amsterdam en de Gerrit Rietveld kunstacademie richtte

Karlien van Leeuwen het ontwerpbureau studio Smeerolie
op.

Met Smeerolie maakt ze installaties en producten. Inter-

venties in het alledaagse die mensen uitnodigen anders
naar hun omgeving te kijken.

Het ‘Kritische notenlied’ is bijvoorbeeld een melodie

gecomponeerd door de bezoekers. Een berg pinda’s met

kaartjes eraan vormen de noten. Elke bezoeker krijgt de

gelegenheid zijn frustratie te uiten met zo’n noot door deze
hoog of laag op een notenbalk te plaatsen. Resultaat is een

kakofonisch muziekstuk dat harten breekt en begrip bouwt.
Met deze en andere installaties breekt Smeerolie in in de

verbeelding, bouwt verwondering en laat de boel gesmeerd
achter. Voor de expositie Blauwdruk033 toont ontwerper
“Ik ben altijd op zoek naar wat men raakt, aanspoort en waardoor
mensen om zich heen gaan kijken. Wanneer gaat de automatische

Karlien van Leeuwen een blauwe plek, opgeblazen tot buitenmenselijk proportie.

piloot uit?”

Tobie van Putten

Tekenaar/illustrator

Tobie van Putten is met zijn jonge jaren al hard op weg

om zich te vestigen als ware kunstenaar. Momenteel stu-

deert hij ruimtelijke vormgeving aan het Cibap in Zwolle.
Sinds 2013 is hij te vinden op verschillende evenementen

als beeldend kunstenaar, van Bachdag tot Into The Woods,
BLOKfest en KRAFT Festival. Hier maakt hij voornamelijk

live werk, maar verkoopt hij ook kleding met zijn ontwerpen erop. Samenwerkingen met nieuwe partners zoekt

hij graag op. Zo heeft hij al meerdere exposities gehad in
Amersfoort en Utrecht.

Tobie vindt zijn inspiratie in alledaagse situaties en voor-

werpen, kortom de meest uiteenlopende dingen. Zijn stijl
wordt door de meeste omschreven als eigentijds, surrea-

listisch en herkenbaar. De figuren die hij creëert zijn haast
altijd surrealistisch, en geven een herkenbaar beeld een

nieuwe twist. Naast kennis over illustratie, zowel digitaal
als analoog, wil Tobie meer vaardigheden in 3D-design
verkrijgen.

Streetart

Bram Ravenhorst (Raven Hippy)

Bram Ravenhorst, jonge vormgever die schilderijen maakt in een aandachttrekkende

vorm. Door contrast, witruimte en patronen te gebruiken creëert hij werk waarbij de kijker

nooit precies weet waar de ogen zich op moeten focussen. Dit is intentioneel gedaan om de
kijker uit te dagen.

Geïnspireerd door de quote: “I wanna get lost and don’t know why I’m doing it” maakt

hij zijn werk en bereid hij zich voor op Blauwdruk. Deze uitspraak sluit aan bij zijn visie voor
meer dan alleen kunst. “Don’t act too human” is een uitspraak van de jonge kunstenaar,

wat betekent dat men niet te veel moet letten op de hokjes waar “mensen” in denken, maar
meer op hun gevoel/instinct moeten bewegen. Met zijn personages, bestaande uit één lijn,
wil hij dit gevoel overbrengen. Je laten meenemen door die ene lijn die een persoonlijke
verschijning vormt gecombineerd met het verdwalen in de patronen en vormen van de
achtergrond. Jezelf verliezen zonder reden maar gewoon omdat het goed voelt.

Voor Blauwdruk033 maakt hij een doolhof waarbij het niet uitmaakt waar men begint

of eindigt, het gaat uiteindelijk om het verdwalen. Er zijn verschillende manieren om te
verdwalen en deze zal Bram Ravenhorst tentoonstellen tijdens Blauwdruk.

Textiele vormgeving

Inge Vaandering

Beelden: Sanne Glasbergen

Als studente aan de textiel- en modeopleiding aan de Koninklijke Academie van Beel-

Het vinden van een rode draad in haar werk is spannende zoektocht, net zoals die naar

dende Kunsten in Den Haag is Inge Vaandering geïnspireerd door aanraking van textiel. Dit

eigenheid. Soms is het lastig houvast te vinden aan haar gedachtes, waarbij de reden een

teit bezig was. Na de verschijning van de krant heeft ze verder gezocht naar andere ele-

jecten.

is behandeld in een vorige editie van de Staalkrant waarin zij beschreef hoe zij met tactili-

menten van textiel en design, naast aanraking, die haar interessant leken. Elementen zoals
fragiliteit, minimalistische vormen, handwerk fascineren haar enorm.

materiaal te willen gebruiken nauwelijks te vatten is. Inge werkt instinctief aan haar proTijdens haar studie oefent ze veel op het vinden van grip op haar beweegredenen, en met

succes.

De Toekomst

Ron Jagers

Het jubeljaar van Amersfoort was 2009. De stad bestond

toen 750 jaar. In de kunsten werd de verjaardag gevierd

met een terugblik én een vooruitblik. 9 Jonge Amersfoortse
kunstenaars verdiepten zich in het werk van drie oude

meesters: Mathias Withoos, Piet Mondriaan en Armando.

De kunstenaars lieten zich inspireren en toonden het werk
dat zij maakten na deze studie. Die tentoonstelling was

vervolgens weer aanleiding voor scholieren om zich te verdiepen in het werk van de 9 jonge kunstenaars. En ook zij

lieten zich inspireren en maakten naar aanleiding daarvan
een tentoonstelling. En nog steeds gaan scholieren zich

ieder jaar op zoek naar Amersfoortse kunstenaars, die zij

helemaal te gek vinden. Dat alles onder de noemer “zonen
en dochters van Amersfoort“.

Per expressie laat zich niet onbetuigd en bouwt ieder

jaar weer prachtige manifestaties: Blokfest, Kultjerloop, om
maar eens wat te noemen. En iedere keer weet Per Expressie weer jongeren aan te spreken, die hun (soms eerste)

stappen op het theaterpodium, muziekpodium of beel-

dende kunst podium laten zien. Ook bij Per Expressie is de
kweek voor de toekosmt te zien.

Dankzij die aktiviteiten kunnen we nu, bij de tweede

blauwdruk, eze lijn nog verder doortrekken. Welke scho-

lieren hebben zich ingeschreven bij een kunstacademie en
zijn toegelaten? Wat drijft hen, wat maken zij? Zijn zij de
toekomst? Zien we hen terugkeren over vier jaar, in een
nieuwe blauwdruk?

In samenwerking met Fluor laat Blauwdruk033 een voor-

proefje van de toekomst zien.

Lente Brugge

Neri van Burken
Het nieuwe Eemland
ArtEZ
Interieurarchitectuur
17 jaar
Neri werkt graag precies

en heeft oog voor detail.

Ze wordt geïnspireerd door
verschillende contrasten
zoals licht en donker. Dit

is ook te zien in het werkt

dat zij gaat exposeren. Ook

heeft zij een fascinatie voor
licht en wat dat doet met

een werk of in een ruimte.

Ze vindt het interessant om
op zoek te gaan naar

’t Hooghe Landt
Fine Art 2e jaar
Artez Arnhem
20 jaar
Lente werkt erg divers en is daarom niet vast te pinnen. In haar werk doet ze veel onder-

zoek naar verschillende materialen en verschillende manieren van werk, hierdoor is haar

werk erg divers. Terugkomende elementen zijn geometrische structuren, installaties, houtsnede en oppervlakkige perfectie.

interessante composities.

Anouk vd Grootevheen Rikke ter Horst
’t Vathorst College
derde jaar Grafisch
ontwerp aan de
Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht
20 jaar
Bij de ontwerpen van

Anouk speelt het fysieke

experiment een grote rol.

Daarbij is ze altijd op zoek
naar hoe ze deze vonds-

ten in kan zetten, om een
verhaal te vertellen c.q.

krachtiger te maken. Speciaal voor deze expositie

heeft ze drie verschillende
werken gemaakt die het

ordinaire roestproces van
een andere kant belich-

Rikke ter Horst maakt robuust en direct werk. Het

ten. Naast het grafisch

vormgeven houdt Anouk

varieert van strakke constructies en collages tot losse schil-

schilderen.

van extreme groeperingen en geweld centraal.

derijen. Hierbij staan thema’s zoals autoriteit, presentatie

zich graag bezig met

www.

Het Nieuwe Eemland

com

2e jaar Artez Fine Art

anoukvandegrootevheen.

20 jaar

Anouk Kelhout
Anouk reist veel en houdt

Sameth Oostermeijer
Als zes jarige bezocht zij voor het eerst de Biënnale in Venetië. Al ontdekkend rondlopend,

zich dan bezig met kunst

tussen de inzendingen van diverse landen, ontstond de eerste passie voor kunst. Vele keren

ook regelmatig festivals.

kwam op het Vathorts College daar deed zij eindexamen in de vakken theater en beeldend.

en fotografie. Zij bezoekt

Die aktiviteiten zijn voor

haar de Inspiratiebron

voor het maken van werk
en foto’s. Die inspiratiebron wordt aangevuld

door blogs en fotoboeken

volgden.. tijdens diverse clubjes maakte zij haar eerste werk. Echter de echte ontdekking

Niet vreemd is het dan ook dat zij dit jaar september gestart is bij de HKU richting theater
design. Een vakrichting waar zij haar passie en creativiteit goed kwijt kan. Sameth werkt

graag monumentaal vanuit emotie. Kleur en vorm maken uiteindelijk het beeld wat zij voor
ogen heeft. Het publiek wat haar inmiddels heeft ontdekt noemt het expressief; werk wat
je pakt of niet. Bekijk het en voel het zelf.

te bekijken en veel naar

musea en kunstgalerieen
te gaan.

In haar werk voor Blauw-

druk zult u dus ook onder

andere fotografie terugvinden. Zij maakt een mood-

board, en als basis daarvoor
gaat zij een houten pallet
gebruiken.

Vathorstcollege
Kunst en Economie
aan de HKU
17 jaar

Vathorst College
HKU, theater design
17 jaar

Pip Passchier & Hansje Struijk
Naam van het werk: 40
Pip en Hansje hebben 40

gesprekken met elkaar via
gedichten en beeld.
Pip Passchier

Pip vertaalt impres-

sies naar tekst. Ze vangt

momenten in beeldende

poëzie. Het contrast tussen
intimiteit en onbevangenheid is leesbaar.

Willem de Kooning
Academie.
leeftijd 19
Hansje Struijk

Ze oefent in het maken

van visueel commentaar op
haar eigen (of andermans)
ideeen. Meestal gaat dit

in een los en eigen handschrift, met een pen op
papier.

Willem de Kooning
Academie.
leeftijd 19

Nora Welgraven
Nora woont sinds kort in

Utrecht. Zij is geboren in

033 en vindt het super dat
zij hier tijdens blauwdruk

Chillen, loungen &
dansen met 33 dj’s

te zien zal zijn!

Beeldende kunst en muziek zijn als yin en yang. Waar je bij de muziek

Vathorstcollege

compleet uit je dak gaat, zoekt de beeldende kunst de donkere

ArtEZ

hersenpan op. Het wordt pas echt spannend als beide

20 jaar

raken. Ontlading!

Blauwdruk033 zet de plus- en minpool

het werk bewonderen van 22

van hun oeuvre. In de lounge
plafond. Een dj per uur en
Verwacht Felix Marks,
Sebe, BANKERS,

andere bekende
wheels of steel.
Al dit

aange-

vaak
hoeken in je
energieën elkaar

tegen elkaar. In de grote hal kan je

kunstenaars. Zij tonen een blauwdruk

draaien 33 dj’s de groeven tegen het

deze kunstmarathon zal voorbij vliegen.

Ray Hooksi, Freddie Stoepkrijt, VIEZE MICH, Jim

Thud Hola, VIEZE MICH, Say A Say M en nog vele

dan wel onbekende Amersfoortse koppen achter de

audiovisuele maakt natuurlijk dorstig en daarom is Kafé Van Zanten

wezig met hun mobiele bar. Het kafé waar alle voorbereidingen zijn

troffen, de tweede huiskamer van de organisatie treedt naar buiten en zet

een prachtige bar neer in de Prodentfabriek. Niet alleen 33 uur lang kunst met

33 dj’s maar ook het dorstige publiek komt volop aan zijn trekken in De Nieuwe Stad.

M De WAR - Magazijn

S De WAR - SpullenLab
F De WAR - FabLab
N De Nieuwe Stad

A Rohm & Haas - Ateliers Wolhar en Hillit
V Rohm & Haas - De Vereeniging
T Rohm & Haas

K Kunsthal KAdE
R Fluor

Z Zandfoort aan de Eem

