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HOE HET BEGON  DE LUSTRUMPLANNEN
Begin van 2012 begon men op het terrein te beseffen 
dat het vijfde lustrum van Nieuw en Meer eraan zat 
te komen. De koppen werden bij elkaar gestoken. In 
eerste instantie was het de toenmalige voorzitter van 
Stichting Kunstuitingen*, die de gelederen opriep met 
ideeën te komen. Specifiek ging het toen om voor
stellen waarvoor bij de organisatie van Amsterdam 
2013** subsidie aangevraagd kon worden. Uit deze 
bijeenkomsten werd een groep Nieuw en Meerders 
gevormd, die de lustrumcommissie genoemd werd.
Er werden veel verschillende plannen*** ingeleverd. 
Enkele daarvan waren zeer specifiek gericht op  Am
sterdam 2013 waarop de voorzitter van Stichting 
Kunstuitingen had aangedrongen.  Men  wilde grote 
vlotten als drijvende kunstwerken richting de stad la
ten varen. Ook wilde men het concertgebouw uitno
digen om op een drijvend vlot te komen spelen. De 
omvangrijkste meer lustrumgerichte plannen waren 
in het kort:  

Geodetische koepel, met afbeeldingen van kunst 
werken van Nieuw en Meerders op het zeildoek 
geprint, waarmee de koepel werd overspannen 
en door de Nieuw en Meerders zelf gebouwd als 
gezamenlijk kunstwerk. Hierin zou de program
mering plaatsvinden van een groot deel van de 
lustrumactiviteiten (Stefan Strauss, Stag  
Bincewicz, Thomas de Wit, Rob van de Kreke)
Culturele Roulette, een cultureel weekend, 
thema ‘de heldhaftigheid van 25 jaar cultureel 
ondernemer schap’, met als baken en symbool  
een draaiend reuzenrad in de smalle binnen
straat van het complex (Frans Franciscus)

Meertonen: muzikanten/bands die begonnen  
zijn op of raakvlakken hadden met Nieuw en 
Meer, zouden worden uitgenodigd samen 
arrange menten en een CD te maken waardoor 
een experimentele mix van stijlen zou ontstaan.  
Een en ander gelardeerd met optredens die door 
de hele zomer zouden plaatsvinden (Nils Krook,  
Warning Studios)
Time machine, gemaakt met augmented reality 
ofwel toegevoegde realiteit (TR), waarmee met 
behulp van smartphone of tablet letterlijk door 
de geschiedenis van Nieuw en Meer kon worden 
gelopen (Odile Lemstra)
Witte arena, een tekeningen expositie in een  
speciaal daarvoor gemaakte ronde 
tentoonstellings ruimte die in de koepel zou  
worden geplaatst (Semna van Ooy)
Zwarte Arena, een audiovisueel programma met 
films en audiovisuele installaties waarvan een 
deel speciaal voor de koepel zou worden  
ontworpen (Stefan Straus)
Verschillende workshops vooral voor kinderen 
maar ook voor volwassenen 
Culinaire events en een barre tocht, een op een 
vorig Nieuw en Meer geënt evenement waarbij 
de Nieuw en Meerders creatieve barretjes  
hielden die verspreid waren over het terrein  
(o.a. Mick le Chef, Keuken van het Ongewenste 
dier, Wijntje)

Op de avond van 25 juni 1988 zat geheel Neder
land aan de buis gekluisterd. Nederland speel
de de finale wedstrijd EK voetbal tegen de Sovjet 
Unie in München. Om met Hanneke Groenteman 
te spreken was het een “Prima dag om te kraken”.  
Geheel toevallig op het moment dat Marco van 
Basten Nederland in collectieve vervoering bracht,  
werd, na een leegstand van 25 jaar, het terrein door 
een groep kunstenaars en activisten uit het, met ont
ruiming bedreigde Amsterdamse Conradstraatcom
plex, gekraakt.
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SUBSIDIEAANVRAGEN
Er werden twee aanjagers aangesteld die de ideeën 
gingen verzamelen en bundelen en vervolgens de 
subsidies aan zouden vragen. Dit waren Nieuw en 
Meerleden Odile Lemstra en Stefan Strauss. In eer
ste instantie vroegen zij aan bij ‘Amsterdam 2013’. 
Deze aanvragen werden twee keer afgewezen. De 
aanjagers maakten vervolgens een overkoepelende 
aanvraag met een ‘timeline’. Hiermee werd zo goed 
mogelijk de planning van te voren uitgezet. Er werd 
gekozen voor een begin weekeinde op 21, 22 en 23 
juni waarin Culturele Roulette en Meertoon concer
ten zouden plaatsvinden. Daarop werden twee we
ken met verschillende activiteiten gepland. Het afslui
tend weekeinde, met onder andere open ateliers en 
nog meer Meertoon optredens, werd gezet op  30 
en 31 augustus en 1 september. Dit weekeinde werd 
op de ‘timeline’ weer voorafgegaan met twee weken 
activiteiten.

Vervolgens werd aangevraagd bij:
Amsterdam Fonds voor de Kunst: € 38.000,- 
Hiervoor werd toegezegd: € 38.000,-
Stadsdeel Amsterdam Nieuw West € 10.000, 
toegezegd: € 10.000,
Gemeente Haarlemmermeer: € 5.000,-  
toegezegd: € 5.000,-
Prins Bernhard Cultuurfonds: € 10.000,  
toegezegd: € 1.500,-
Coöperatiefonds Rabobank toegezegd: € 5.000,-
SNS Reaalfonds gevraagd: €15.000,- en   
afgewezen
VSB fonds gevraagd: € 18.000,- en afgewezen
Cultuurfonds BNG gevraagd: € 10.000, en  
afgewezen
Nieuw en Meer zelf had al een bedrag van  
€ 40.000, voor de lustrum activiteiten  
gereserveerd. 

DE KOEPEL,  
DE CIRCUSTENT & 
DE BIOSCOOP IN DE 
ROMNEYLOODS
Daar de aanvragen rijkelijk laat werden ingediend 
kwamen de uitslagen ook veel later binnen dan wen
selijk was. Hierdoor werden besluiten, die genomen 
moesten worden met name over de geodetische 
koepel, keer op keer uitgesteld. Uiteindelijk stond 
de koepel er wel maar pas op 21 juni aan het ein
de van de middag. Later in de zomer is er intensief 
gebruik gemaakt van de koepel middels onder ande
re programmering van tentoonstellingen en audiovi
suele installaties zoals te lezen valt in het volledige  
programma. Ook nu nog wordt de koepel gebruikt 
voor muziek optredens en yoga lessen. In het eerst 
weekeinde van de zomer stond de koepel imposant 
mooi te zijn als een gigantisch gemeenschappelijk 
kunstwerk en was daarom toch een imposant baken 
voor Culturele Roulette. 

Omdat inloop van het openingsweekeinde begon om 
18.00 uur was het te laat om er nog programmering 
plaats in te laten vinden. Om dit op te vangen werd 
in alle haast  een grote circustent gehuurd  waarin 
een podium werd geplaatst. Voor het filmprogramma  
werd een geheel interieur gevonden van een oude 
Franse bioscoop. Deze werd geïnstalleerd in een  
recent op het terrein gebouwde romney loods waar 
nog geen bestemming voor was op dat moment.      

COÖRDINATIE
Eind maart werden Nieuw en Meerleden Stannie 
Vliegenthart en Frans Franciscus door Stichting 
Kunstuitingen aangesteld als respectievelijk finan
cieel en creatief coördinator  van de lustrumzomer  
‘Nieuw en Meer 25 jaar’. Zij moesten de door het 
aanjagers duo gemaakte planning gaan coördine
ren. Door hen werd een begroting en het draaiboek  
gemaakt en bijgehouden. Zij schreven de persberich
ten en  maakten de definitieve programma’s. Er werd 
door hen externe kracht, Judith Faas, ingehuurd voor 
publicitaire begeleiding.  Ook nodigden zij, vanwege 
interne onenigheid, de externe grafisch vormgever 
Rienus Gundel uit voor het ontwerpen van posters, 
flyers, website, spandoek en de Nieuw en Meer 25 
jaar munt. Zij zorgden er ook voor dat de lustrum
commissie regelmatig vergaderingen hield en dat de 
leden van het terrein via mail op de hoogte bleven 

van de stand van zaken rondom de lustrumzomer. 
Ook rekruteerden zij binnen de lustrumcommissie 
en onder de leden de personen die verantwoorde
lijk zouden zijn voor catering (Rob Hagenouw, Anouk 
Jutta), verschillende exposities (Meinbert Gozewijn 
van Soest, Liesbeth Bijwaard), de filmprogramme
ring (Bethany de Forest) en de workshops (Kamiel 
Proost, Paul Bulika, Mariette Renssen, Paul Nassen
stein, Marcella van Zanten). Er werd een Facebook 
pagina gemaakt (Yorinde Diepstraten) en een speci
ale programmapagina bijgehouden die gelinked werd 
aan de Facebook pagina en aan de Nieuw en Meer 
website (Beata Franso). 
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Ondanks het wisselvallige weer kwam er veel publiek op zaterdag 22 juni.

‘Open daken’ te zien vanuit het reuzenrad door PIPSQUEEK WAS HERE!!!!



11

HONDERDEN  
PALLETS WORDEN  
OMGEBOUWD TOT 
BARS, PODIA EN 
KUNSTWERKEN 
EN MEER...

Chef Heidweiller kookt voor de bouwers

Episch centrum Nieuw & Meer 25 jaar (kantoor Stannie Vliegenthart)

Met man en macht wordt de koepel opgebouwd op donderdag 20 juni
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Met gevaar voor eigen leven 

Spandoek Culturele Roulette (beeld: Pipsqueek was here!!!)

CULTURELE 
ROULETTE 
ERUIT, 
LAWAAI ERIN

LAWAAI (beeld: Tammo Schuringa)



Timo Goosen ‘werk in wording’

LUSTRUM 
IN 

PROGRESS

Lunch voor de bouwers 20 juni 2013 
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‘KEUKEN VAN HET ONGEWENSTE DIER’ krijgt zijn plek op de middenplaats

Timo Goosen in overleg met webmaster NM25 Beata Franso

 DE MULTI- 
FUNCTIONELE  
LEGOSTEEN  
VOOR WORKSHOPS 
& CATERING 
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De bioscoop voor de Zwarte Arena in opbouw in de romneyloods

Mobiation Project was deze zomer gast op Nieuw en Meer en droeg zijn steentje bij door ecologische workshops en lezingen te geven Else van de Burgt en Thomas Lenden, makers van fotoproject ‘Kinderen van Nieuw en Meer’

 DIVERSITEIT TYPEERT 
DEELNEMERS VAN 
NIEUW & MEER 
25 JAAR  
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HET EERSTE 
WEEKEINDE 
‘CULTURELE 
ROULETTE’
‘Culturele Roulette’, dat plaatsvond op 21/22 en 23 
juni, was een daverend succes. Ondanks het wissel
vallige weer konden we ruw geschat tussen de 2000 
en 3000 bezoekers verwelkomen. Er heerste een 
zeer creatieve en gastvrije sfeer en het grootste deel 
van de leden zette zich voor de volle 100% in. 

Het fotoproject Kinderen van Nieuw en Meer werd 
geopend door Simon de Jong en was vervolgens de 
gehele zomer te bezichtigen. De opening en plaat
sing van dit door Nieuw en Meer leden Thomas  
Lenden en Else van der Burgt zelfstandig gesubsidi
eerd project, werd door Nieuw en Meer 25 jaar gefa
ciliteerd en liftte mee op diens PR.  

De expositie 25 + 25 werd gemaakt door Meinbert 
Gozewijn van Soest en Liesbeth Bijwaard. Hier wer
den 25 Nieuw en Meerders gevraagd 25 kunstenaars 
van buiten uit te nodigen. Collega’s waarmee ze de 
oorlog dachten te kunnen overleven. Met deze kun
stenaars werd een grootse expositie samengesteld 
in de begane grond ateliers. De expo werd ingeleid 
door schrijver Ate de Jong. De ateliers waren voor de 
gelegenheid omgebouwd tot strakke expositieruim
tes. Daarvoor was alle dagen veel belangstelling en 
waardering. 

Er werd door de kinderen veel gebruik gemaakt van 
de Action Painting workshops. De circustent was 
praktisch afgeladen tijdens de optredens van de 
Ploctones en Amsterdam Klezmerband en de door 
Nepco verzorgde openingsceremonie Dans Maka
ber. Het draaiende reuzenrad bracht iedereen in ver
voering! 

Eten en drinken was goed en meer dan voldoende. 
Hiervoor waren er zowel intern als extern cateraars 
ingeschakeld. De muntverkoop, het parkeerbeheer, 
de fietsenstalling en de opruimploeg werden uitste
kend gecoördineerd. 

Transport van allerlei zaken werd gesponsord door 
Nieuw en Meerlid Roel Zuiderweg van Hermoder 
kunsttransport. De nachtelijke festiviteiten verliepen 
zonder incidenten en werden eveneens bijzonder 
goed bezocht. 

Stannie Vliegenthart (financieel coördinator) & Frans Franciscus (creatief coördinator)

 Hermoder 
Kunsttransport

Poster ‘Culturele Roulette’ 



22 23

Ate de Jong opent 25 + 25

Kamiel Proost opent met Nieuwe en Meer 25 jaar gedicht

V.l.n.r. Frans Franciscus (creatief coördinator),  
Joost Kampstra, (penningmeester Stichting Nieuw en Meer),  
Geert Versteeg (voorzitter stichting Nieuw en Meer),  
Iris Dik (Nieuw West Open), Paulus de Wilt (stadsdeelhouder  
Nieuw West), Stannie Vliegenthart (financieel coördinator, op de rug),  
Peter Schiphof (voorzitter vereniging Nieuw en Meer)

DE BEGANE 
GROND ATELIERS 

VOOR EXPOSITIES
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25 + 25 Franciscus & Franciscus, Caroline Diepstraten, Peter Schoutsen, Erwin Olaf

25 + 25 Bram Moens, Heringa en Van Kalsbeek 25 + 25 Caroline Prisse, Semna van Ooy, Atelier van Lieshout, AFH Heikoop

25 + 25 Corinne Bonsma, Christina Porto La Blanche, Tammo Schuringa

25+
25
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25 + 25 Koos Breukel, Meinbert Gozewijn van Soest

25 + 25 Jessica Keppel, Liesbeth Pallesen, Jan Haak, Annet Pallesen

25 + 25 Riette Wanders, Jan van der Ploeg, Gies Backes

25+
25
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25 + 25 Evi Vingerling, Marijn van Kreij

25 + 25 Paul Bulika, Jens Reinert, Sjoerd Buisman, Liesbeth Bijwaard

25+
25
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25 + 25 Valerie van Leersum, Alice Brasser

De eerste bezoekers, stilte voor de storm.

25 + 25 Chololade beeld van Sander van Deurzen

25+
25
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25 + 25 PIPSQUEEK WAS HERE!!!, Zeus 25 + 25 Diana Blok, Lydia Schouten, Ina Smits

25 + 25 Elly Baltus (videostill)

25+
25
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Wandering Banquets met Inez de Jong

Fotograaf Erwin Olaf (geheel links) en galerist Rob Malasch (geheel rechts) Magneet Bar kwam onuitgenodigd maar wildgroei was mogelijk en van harte welkom

Barre broodjes bar

 
BARRE  
BARREN  
& WILDGROEI 
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Juno Lemstra voor zijn eigen foto

Rondleiding door Else van de Burgt

Simon de Jong (bakker Abel, Taart van mijn Tante en televisieheld van vele kinderen) opende Kinderen van Nieuw en Meer

HET 
FOTOPROJECT 
WAS DE GEHELE 
ZOMER TE 
BEZICHTIGEN 
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Optreden Amsterdamse Accordeon Vereniging Musica tijdens PIKNIK op zondag 23 juni

Workshop ‘Action Painting’ door Kamiel Proost

 ACTION PAINTING 
TIJDENS  
CULTURELE ROULETTE
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‘Je BAND zelf’ speelde het gehele lustrum, steeds op verschillende locaties op het terrein

 HET RAD
BRACHT 

VERVOERING

Optreden in de bioscoop van de Zwarte Arena



42 43

Nepco, Firma der Besluitelozen

 

 

OPENINGS
CEREMONIE 
DANS 
MAKABER  

PLOCTONES
VOOR
MEERTONEN
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Laser show door Magic Tools

Amsterdam Klezmer Band 22 juni 2013

CULTURELE
ROULETTE
IN DE NACHT
 

Performance Korpus 22/65/103

Laatste nachtelijke rit bij volle maan
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‘WITTE ARENA’ 
EN ANDERE 
ZOMERACTIVITEITEN
Er volgde een warme zomer met een tiental expo
sities in de Witte Arena met vernissages, soms een 
aansluitend filmprogramma en de mogelijkheid tot 
dineren bij ons restaurant van Mik le Chef. Sander 
van Deurzen zijn tragikomische interactieve objecten 
waren daarbij steeds aanwezig en in gebruik als bit
terballenmachine, chocolade sculptuur of als buiten 
zitmeubilair. In de meeste gevallen werden de ten
toonstellingen aardig bezocht maar soms bleef het 
een interne aangelegenheid. Maar het was alle ke
ren een aangename, gastvrije bijeenkomst met kunst 
van een hoog niveau. De speciaal voor de koepel 
gemaakte video-installaties ‘The Ninth’ en ‘Men in 
cars’ kregen in de twee weken voor het afsluitend 
weekeinde hun try-outs, premières en reguliere voor
stellingen in de koepel.  Met name ‘The Ninth’ trok 
telkens volle zalen. Voor beide installaties werden we 
gesponsord door Beam Systems middels korting op 
apparatuur huur. De hele zomer door zijn er in en 
rond de koepel muziek optredens te horen geweest 
en feesten georganiseerd. 

Witte Arena (Marijn van Kreij)
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Witte Arena (Meinbert Gozewijn van Soest)

Witte Arena (Carolien Prisse, Paul Bulika) Witte Arena (Mariette Renssen)

Witte Arena (Semna van Ooy)

WITTE ARENA  
DRAWING 
GALORE 
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Witte Arena (Sander van Deurzen)

Wiitte Arena (Riette Wanders) Witte Arena (Maartje Folkeringa, Sander van Deurzen)

Vernissage Witte Arena PIPSQUEEK WAS HERE!!!!

WITTE ARENA  
ART
GALORE 
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Witte Arena (Caroline Diepstraten)

Tijdens alle vernissages van de Witte Arena waren de interactieve beelden van Sander van Deurzen te zien die speciaal voor het lustrum waren gemaakt

Witte Arena (Sander Haccou)
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DE KOPPEN 
BIJ ELKAAR VOOR 
VERNIEUWING
Voor het afsluitend weekeind, op 30 en 31 augus
tus en 1 september, gingen er stemmen op dat Open 
Ateliers en Barre tocht afgezaagd was en een weinig 
creatieve manier om onze zo spectaculair begonnen 
lustrumzomer mee af te sluiten. Er werd een bijeen
komst gepland, net voor de zomer vakantie, om de 
koppen bij elkaar te steken voor een nieuw, meer  
eigenwijs en creatief plan. Nieuw en Meer lid Erik Ho
bijn opperde om, in plaats van zijn oude idee Barre 
Tocht, een doorlopende experimentele presentatie 
van Nieuw en Meer kunstenaars te maken door met 
hun eigen kunstwerken een akoestische interpretatie 
te geven van hun werk. Het complexe idee gaf een 
hoop weerstand want vergde in korte tijd een hoop 
improvisatie van de leden. Toch hebben we als or
ganisatoren het risico genomen omdat we gevoelig  
waren voor het argument dat we als kunstenaar
sterrein geen oude koeien uit de ‘ringvaart’ moesten 
halen.  We kozen de titel ‘LAWAAI, Kunst als instru
ment’ voor het finissage weekeinde. 

COÖRDINATIE EN 
ORGANISATIE VAN HET 
LAATSTE WEEKEIND
Omdat tijdens de zomervakantie veel van de leden 
niet aanwezig waren en pas één of twee weken voor
dat het afsluitende weekeinde begon terugkeerden, 
werd het rekruteren en informeren een lastige zaak. 
Veel kunstenaars protesteerden omdat ze ‘geen kof
fie konden maken’ van het thema met geluid. Een 
groot aantal van hen wilden eigenlijk liever gewoon 
ouderwetse open ateliers. Om er geen halszaak van 
te maken hebben de coördinatoren er een draai aan
gegeven door ieder de vrijheid te laten al of niet iets 
te doen met het thema geluid en hoe dan ook de ate
liers open te gooien. Het organiseren van het laatste 
weekeinde werd toch al bemoeilijkt door een zekere 
lustrum moeheid binnen de gelederen.  Omdat de le
den druk waren met opstarten na de vakantie en hun 
ateliers klaar maakten voor bezoekers van het laat
ste weekeinde werd ook het lastiger (dan bij het eer
ste weekeinde) om ze te rekruteren voor zaken als 
muntverkoop en parkeerbeheer. Toch lukte het om 
de neuzen grotendeels dezelfde kant op te krijgen en 
gingen de meeste leden er weer helemaal voor. On
geveer 50 ateliers waren open en er was een mooi 
aantal kunstenaars en bewoners  die toch iets bijzon
ders hadden bedacht met het geluidsthema. 

Lustrumcommissie vergadering over laatste weekeind LAWAAI
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Het weekeind van 30 en 31 augustus en 1 septem
ber, werd geopend door fotograaf Erwin Olaf. Tijdens 
de rondleiding werden bezoekers over het gehele ter
rein geleid. Zij kregen een interessant fris beeld van 
Nieuw en Meer dat zij niet makkelijk zullen vergeten.
Zij zagen en hoorden onder meer: 

Twee draaiende cementmolens met scherven 
erin van een oud beeld (Caroline Diepstraten)
Kisten met vreemde voorwerpen erin waarmee  
je als bezoekers samen een geluidscompositie 
kon maken (Eric Hobijn)
Een bijenkolonie die zachtjes zoemt vanuit een 
onverwachte plek (Peter Schiphof)
Een geluidsstudio waarin experimentele instru
menten waren gemaakt van onder andere een 
koffiezetapparaat(Warningstudio)
Een 60 meter lang pad dat knetterde als vuur
werk als je er over heen liep van bubbelplastic 
(Rens Bouma)
Een metaalwerkplaats waar alles instrument  
geworden was met vier echte musici die hier 
prachtige geluidsimprovisaties ten gehore  
brachten. (Timo Goosen)
Een performance met pitbull die met veel geknal 
ballonen stukbeet (Natascha Wittenberg)
Allemaal voorbeelden van de creativiteit die de 
leden hadden ingezet om van het thema iets 
bijzonders te maken. 
Timemachine, het augmented reality project van 
Odile Lemstra, kende zijn première in het laatste 
weekeinde. Hiermee konden de bezoekers met 
een te downloaden APP  een vorig project n.l. 
Project Malkovich**** doorlopen op hun smart 
phone of tablet. 
De kickoff van Meertonen vond plaats middels 
een concert waar leden van heavy metal band 
Celice en van de Amsterdam Klezmerband waren 
samenbracht. Zij speelden de nieuw gemaakte 
en experimentele arrangementen met verve  voor 
een enthousiast ongeveer 100 koppig publiek op 
de laatste zondag.  

De speciaal voor de koepel gecreëerde video 
installaties ‘The Ninth’  (Robert Smit) en ’Men in 
cars’ (Elly Baltus) werden op zowel vrijdag als 
zaterdagavond en nacht vertoond in de koepel 
nadat de duisternis was ingevallen. 
In de Witte Arena vonden nog twee tentoonstel
lingen plaats met  vernissages. De arena moest 
drie  keer worden af en opgebouwd worden, om 
tentoonstellingen en video installaties na elkaar 
te kunnen laten plaatsvinden! Een klus die zon
der mopperen keer op keer werd geklaard. 
‘s Avonds waren er op de begane grond in de 
binnenstraat drie ‘creatieve feestjes’ gerealiseerd, 
een ‘speak easy’ waar de drank in koffiekopjes 
geserveerd werd, Studio 54 ½ (de kleinste disco
teek te wereld) en een crisisBIERbar. Dit omdat 
er alsnog vraag was vanuit de leden om een  
afsluitend feest en ook min of meer als vervan
ging van de Barre tocht, die afgeblazen was. 
Overdag waren er weer workshops voor  
kinderen die kunstwerkjes konden maken met 
 ‘explosieve’ druktechnieken (Marriete Renssen,  
Paul Nassenstein). De workshop met druktech
nieken werd zo druk bezocht dat de organisato
ren daarvan de aanloop bijna niet aan kon. Ook 
konden ze muziek maken met zelfgemaakte 
instrumenten (Has Bangert) en was er een work
shop kunst en geluid (Marcella van Zanten).
Eten en drinken werd dit keer voor de helft  intern 
verzorgd door de leden en voor de andere helft 
door extern uitgenodigde cateraars. Met name de 
externe cateraars waren uitverkocht en gingen 
tevreden naar huis.  

‘LAWAAI, Kunst als instrument’ werd in zijn geheel 
niet zo goed bezocht als ‘Culture Roulette’. We 
schatten dat er tussen de 800 en 1400 bezoekers 
zijn geweest. Het werd daardoor een veel rusti
ger en intiemer weekeinde dan het eerste waar 
het echter in het geheel niet ontbrak aan sfeer en 
gastvrijheid.

DE LUSTRUM
FINISSAGE 
‘LAWAAI, KUNST 
ALS INSTRUMENT’ 

 

25.nieuwenmeer.nl

Poster_SLUITING_N&M_2013_DEF2.indd   1 31-07-13   19:35



58 59

Installatie Caroline Diepstraten voor LAWAAI

Atelier Timo Goosen voor LAWAAI

 ATELIERS & 
KUNSTWERKEN 
ALS 
INSTRUMENT 
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Atelier Timo Goosen voor LAWAAI

 DE KRACHT EN 
DE MOED OM IETS 
ANDERS TE DOEN 
DAN DE GEBAANDE 
PADEN TE 
BEWANDELEN
 

Rattle swing crates van Erik Hobijn voor LAWAAI

Installatie van Rens Bouma voor LAWAAI
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‘Mannahatta’ Installatie van Lydia Schouten

‘De beste no.6’ door Maartje Folkeringa

Installatie Paul Bulika voor LAWAAI

‘Mannahatta’ Installatie van Lydia Schouten
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BAM!  
SSSPLASH!  
PANG! 
WORKSHOP 
TIJDENS LAWAAI 
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 BULLDOG
BIJT  
BALLON
 

De Culturele Stelling van Amsterdam wegwijzer 

Rattle swing crates (videostill)
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 ER ZIJN PRACHTIGE 
CULTURELE PROJECTEN 
ONTWIKKELD EN IN DE 
KOEPEL UITGEVOERD
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Odile Lemstra, maakster van Time Machine.

Timemachine ingeleid door auteur Dirk van Weelden
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the Ninth videoinstallatie in de koepel van Robert Smit (Youtube still)

Men with Cars, videoinstallatie in de koepel van Elly Baltusthe Ninth videoinstallatie in de koepel van Robert Smit

CALLEIDOSCOPISCHE
VIDEOINSTALLATIE
VAN DE A9 
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 JAMSESSIES & 
CREATIEVE 
FEESTJES

Cilice & Amsterdam Klezmerband  1/9/2013

Cilice & Amsterdam Klezmerband  1/9/2013 Studio 54 1/2

Creatieve buitenbar LAWAAI
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NOG TE VERWACHTEN  PUBLICITEITPERIKELEN 

ACHTERAF  

Op het moment dat dit wordt geschreven is het pro
ject Meertonen nog niet geheel afgerond. Er worden 
nog jamsessies verwacht en opnames gemaakt. Het 
project van de Witte Arena krijgt nog een vervolg.  
Er is een werkgroepje in het leven geroepen om de 
Witte Arena te laten reizen en op onverwachte plek
ken neer te zetten. Er wordt bijvoorbeeld onderhan
deld om hem te plaatsen in de sociëteit van maat
schappij Arti et Amicitiae. Er worden op dit moment 
plannen gesmeed over toekomstige culturele moge
lijkheden van de geodetische koepel. Er is een Nieuw 
& Meer 25 jaar documentaire in de maak.

Kunstenaars moeten een feestje kunnen organise
ren. Dat hoort bij het metier. Een omvangrijke organi
satie als dit lustrum was echter een uitdaging. Nieuw 
en Meer telt meer dan 90 huurcontracten van ate
liers en nog veel meer creatieve en eigenzinnige per
sonen. Het werken met deze creatievellingen moet 
men zien als een taak waar flexibiliteit voor nodig is 
en talent voor improvisatie. Men mag niet schuw zijn 
van wildgroei en soms moet men als organisatie de 
tanden laten zien om de neuzen van de gelederen 
dezelfde kant uit te houden. We deden het  allemaal 
zelf  en hebben geen professionele organisatoren 
ingehuurd. Misschien is het daardoor op een aantal 
vlakken niet geheel verlopen zoals we hadden ge
hoopt?

Met name geldt dit voor het publicitaire gedeelte van 
het gehele evenement. Het begon met getouwtrek 
om wie de publiciteitsuitingen zou gaan vormgeven 
en op welke wijze. De veelheid van meningen hier
over zal niemand verbaasd doen staan als we te 
maken hebben met een terrein met zoveel creativi
teit. Dit hebben we op proberen te lossen door vijf 
kunstenaars van Nieuw en Meer (Tammo Schuringa, 
Beata Franso, Thomas Lenden, Bethany de Forest, 
Pipsqueek was here!!!) te vragen beeld in te leveren 
voor de publiciteitscampagne. Daarvan zijn er twee 
(Tammo Schuringa, Pipsqueek was here!!!) uitgeko
zen door een kleine delegatie van lustrumcommis
sieleden en door Judith Faas. Met deze beelden zijn 
we naar een externe grafisch vormgever gegaan die 
posters etc. heeft vormgegeven.  

We hebben erg ons best gedaan met het versprei
den van o.a. verschillende  persberichten, posters 
en flyers. Voor het  1e weekeinde werden er door 
Flyerman 500 posters en  9.000 flyers in Amsterdam, 
Badhoevedorp, Zaandam, Hoofddorp, Aalsmeer, 
Heemstede en Haarlem verspreid. Het  2e weekeinde 
waren het 800 posters en 5000 flyers. Ook hebben we 
zoveel mogelijk belanghebbenden van de kunstwwe
reld en journalisten uitgenodigd middels duizenden, 
zo niet tienduizenden mails, en papieren uitnodigin
gen. Er werd een Facebookpagina bijgehouden. Er 
was een speciale website voor de agenda van Nieuw 
en Meer 25 jaar, die voortdurend werd aangepast en 
onder de aandacht gebracht. Desondanks zijn wij er 
niet in geslaagd om op de radio of tv te komen met 
ons evenement. Wel is er een artikel over het terrein 
in het Parool verschenen. Wij vermoeden dat er zo 
veel te verslaan valt in de media op het culturele vlak 
dat niet alleen kwaliteit maar ook geluk een rol speelt. 
En het zat ons op dit vlak deze keer niet mee.
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VERDELING 
SUBSIDIES
Dan was er nog het probleem van de verdeling van 
de subsidie gelden. Of dit beter had gekund vragen 
wij ons ten stelligste af maar er moesten vervelen
de en arbitraire keuzes gemaakt worden, aangezien 
niet alles wat we hadden aangevraagd werd gehono
reerd. Voor de projecten Meertonen en Time Machi
ne konden wij niet de volledige aangevraagde bedra
gen bijeen krijgen. Wel moesten we het reuzenrad en 
voor Meertonen de optredens van Ploctones en Am
sterdam Klezmerband en de faciliteiten die daarmee 
gepaard gaan, vroeg reserveren. Vandaar dat Stich
ting Kunstuitingen hiervoor haar fiat heeft gegeven 
voordat de toezeggingen definitief waren. Hierdoor 
kwam met name het project Timemachine er bekaaid 
vanaf en is de voortzetting ervan voor een groot deel 
op het persoonlijke conto van de initiator Odile Lem
stra  gekomen. Dikke pech kwam daar bij. Uitgere
kend op de dag van de try-out werd er onderhoud 
gepleegd op het XS4ALL netwerk waardoor maar 
weinig dataverkeer tegelijkertijd kon plaatsvinden en 
de zichtbaarheid van Time Machine zeer bemoeilijkt 
werd. Ook zaten de weersomstandigheden niet mee. 
Er was met name teveel zon om het project goed te 
kunnen zien. Om het project volwaardig te kunnen 
laten functioneren zullen er nog een aantal techni
sche problemen overwonnen moeten worden. Maar 
tijdens volgende activiteiten van Nieuw en Meer zal 
dit project zeker meerwaarde gaan geven.

‘KOEPELGATE’
Er zijn behoorlijk wat misverstanden geweest tijdens 
het tot stand  komen en de bouw van de koepel. 
Daarvoor willen wij onszelf niet de schoonheidsprijs 
toebedelen. Vooral door tijdsdruk, ook ontstaan door 
de te late subsidieaanvraag en toezegging, ontstond 
er wrijving en was onze koepel er bijna niet gekomen. 
Bovendien was het aanzien ervan niet helemaal pre
cies wat we ervan verwacht hadden. Omdat, weder
om door tijdsdruk,  de communicatie tussen de gra
fische vormgever en begeleiding haperde werd de 
grafische uitvoering van het dekzeil slordiger dan we 
hadden gehoopt. De bezoekers is dit overigens niet 
opgevallen en onze kleurrijke koepel stond er mooi 
wel. Er zijn prachtige culturele projecten voor ontwik
keld en in de koepel uitgevoerd.

HAD HET NOG 
BETER GEKUND?
Misschien hadden we teveel hooi op onze vork geno
men door gedurende een hele zomer activiteiten te 
organiseren met een opening én een afsluitend week
end. Zelfs al hadden we er genoeg plannen voor in 
de buidel zoals het programma laat zien. Hadden we 
niet  beter, hoe moeilijk ook, al op de voorhand in de 
plannen moeten snijden of ze nog geconcentreerder 
moet plannen?  Want het laatste weekeinde bracht 
niet de hoeveelheid bezoekers waarop we gehoopt 
hadden. Kwam dit door manier waarop we de publi
citeit hadden geregeld? Of was het domweg omdat 
we het weekeinde hadden georganiseerd tegelijker
tijd met Amsterdam Uitmarkt en nog een flink aantal 
lopende festivals? Of was het publiek gewoon Nieuw 
en Meer 25 jaar moe en besloot het deze  ronde over 
te slaan? Vragen die we zeker moeten meenemen in 
toekomstige Nieuw en Meer evenementen.
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Achteraf… kan men altijd makkelijk zaken bedenken 
die anders en beter hadden gekund. En de zaken, 
waarvan we nu zien dat ze beter en anders hadden 
gekund, nemen we zeker mee in toekomstige Nieuw 
en Meer activiteiten. Maar onze conclusie is zonder 
meer dat  ‘Stichting Nieuw en Meer, Kunst en Bedrij
ven’ een uitzonderlijk mooie en hoogstaand culturele 
lustrumzomer heeft gerealiseerd met een program
mering waar je u tegen mag zeggen. We hebben ons 
hiermee op de kaart gezet als energieke en creatieve 
gemeenschap, die zich aan de buitenwereld wil to
nen en met haar omgeving wil communiceren. ‘Cul
turele Roulette’ wordt nu al geroemd als het leukste 
‘festival’ van Amsterdam van dit afgelopen jaar terwijl 
wij als organisatie het woord festival nergens hebben 
gebezigd! ‘LAWAAI, Kunst als instrument’ werd mis
schien minder goed bezocht dan gehoopt maar was 
wel het bewijs dat het terrein de moed en de kracht 
heeft om iets anders te doen dan de gebaande pa
den te bewandelen. De gebruikers van het terrein zijn 
dichterbij elkaar gebracht. Hierdoor zal een volgend 
evenement, dat er mede dankzij deze zomer zonder 
twijfel gaat komen, beter gestroomlijnd kunnen wor
den. Bovendien zijn er veel lustrum bezoekers ge
weest die Nieuw en Meer beter of voor het eerst op 
een aantrekkelijke  manier hebben leren kennen. We 
ontvingen vele kunstenaars, galeriehouders, muzi
kanten, schrijvers en allerhande in kunst geïnteres
seerden en kunst gerelateerden. Ook waren er politi
ci en werden er BN’ers gesignaleerd. Overdag waren 
er talloze nieuwsgierige buurtbewoners en gezinnen 
met kinderen. Het overgrote deel van de bezoekers 
kwam speciaal voor  de exposities, de concerten en 
de andere kunstzinnige uitingen, activiteiten en work
shops. Als we geschatte bezoekers aantallen van de 
twee weekeinden en de zomerprogrammering bij  
elkaar optellen komen we aan een getal van 5000+. 

Wij gaan er van uit dat men bij een volgende gelegen
heid in grote getalen terugkomt en enthousiast nieuw 
publiek gaat meenemen om dit juweel van een kun
stenaarsterrein aan de rand van Amsterdam samen  
te kunnen gaan beleven.

* door Nieuw en Meer in het leven geroepen om de  
culturele evenementen juridisch en financieel te stroomlijnen. 
De stichting bestaat op dit moment uit twee externen namelijk 
voorzitter, penningmeester en een lid van Nieuw en Meer.                                                                                                                                            
                            
** het is 400 jaar geleden dat men is begonnen met de 
aanleg van de Amsterdamse grachten. Gedurende het 
hele jaar staan de jarige grachten centraal tijdens de 
vele feestelijkheden in Amsterdam.                                                                                                                                       
                           

*** Alle plannen waarvoor subsidie is aangevraagd staan 
uitgebreid beschreven in de aanvraag van Odile Lemstra 
en Stefan Straus.

**** Project Malkowich was een wedstrijd die door ons terrein 
werd uitgeschreven werd om het ideale atelier te bedenken. 
De ontwerpen  van acht winnaars werden 2 : 1 uitgevoerd 
en neergezet op het voorterrein.

EINDCONCLUSIE 
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FILMPROGRAMMERING 
BLACK ARENA

VRIJDAG 21 JUNI 
18:00 - 18:30   Baasjes – Agnes de ruijter 10:00
  Klokhuis – via Elly Baltus 15:00            
18:30 -  2:00   6 x afleveringen Hollandse meesters
  Berend `strik, Boris Gerrets
  Roy Villevoye, Robert Oey
  Hereinga /van Kalsbeek, Erik de Bruyn
  Saskia Oldewolbers, Robert Oey
  Jennifer Tee, Lisa Boerstra
  Juul Krayer, Lisa Boerstra
20.00 - 21.30  Mijn vader is een detective – 
  de wet van drie – zebi Damen 80:00
21:30 - 22:30   Rit over de grens, Rosemarie Blank
22.30 -  24.00   Job en de Hollandse vrijstaat , 
  Rosemarie blank 47:00, You’re   
  Gonne die – Agnes de Ruijter 40 min
24.00 - 02.00   Speelfilm – Nog onbekend

ZATERDAG 22 JUNI 
14.00 - 16.00    Kinderprogramma
16.00 - 18.30    6 x afleveringen Hollandse 
  Meesters
                         Erik van Lieshout Pieter Verhoef
                         Koos Breukel – Eddy Terstall
                         Teun Hocks – Pieter Verhoef
                         Joep van Lieshout – Sonia 
  Herman Dolz
                         Jan Dibbits – Michiel  van 
  Nieuwkerk
                         Mark Manders – Martijn 
  van Haalen
18.30 - 19.00    Taart van Abel 3x 30:00

19.00 - 21.00    Korte animatie-films programma 
                         Vent – Erik van Schaik 6:00
                         Oh Willy  – Beast animation17:00
                         Lonely Bones – Rosto 16:42
                         Barcode – Adriaan Lokman 15:00
                         Junkyard – Hisko hulsing 18:00
                         Origin of Species – Floris Kaayk 
12:00   Mortel – Mooves animation 10:00
                         Dirk–Jan rules – Mooves 02:00
                         DirkJan Het Elixer 02:00
                         Red-end – Bethany en Robin 15:00
21.00 - 22.00 	 Films Willem en Denise
                          Yorinde en Nene sugarbabes
                         Pulse – Heringa/van Kalsbeek  
23:00   Oscar prinsen – De zingever 5:00
22:00 - 23:00   De Rozentuin – Sabine Konig
  5 min
23:00 - 24:00   Videoclips 
24:00 - 02:00   speelfilm 

ZONDAG 23 JUNI 
12:00 - 13:00   Baasjes, Taart van Abel, klokhuis
13:00 - 15:00   Panique au village of andere   
  kinderfilm
15:00 - 16:30    Nieuw en Meer films 
  Agnes de Ruijter – goeie vraag
  Elly Baltus – Korte films
16:30 - 18:00    Speelfilm of anders

VRIJDAG 21 JUNI
18:00 - 22:00  Preview voor de exposities ‘25 + 25’ , Fotoproject ‘Kinderen van het Nieuw en Meer’ 
19:45  Officiële opening Nieuw & Meer 25 jaar
  Beeldend kunstenaar Kamiel Proost draagt het speciaal gecomponeerde  
  Nieuw & Meer 25 jaar gedicht voor 
  Welkomstwoord door Geert ter Steeg, voorzitter stichting Nieuw & Meer
-  Officiële opening door Paulus de Wilt, stadsdeelwethouder Nieuw West
20:00 - 23:00  Rad draait 
20:30  Anrik Engelhard Mijn C02 spoor – talk. 30 min plus discussie
20:30 - 22:30  Meertonen met Ploctones in de koepel
18:00 - 02:00  Black Arena, voor de gehele filmprogrammering scroll naar beneden.
              Vanaf duisternis tot laat ‘Open daken’ Laser tekeningen vanaf en op de daken van de gebouwen 
23:30 - 24:00  ceremoniële openingshappening “Dans makaber” door NEPCO mmv Eric Hobijn in de koepel
24:00  drinken en hangen rondom kampvuurtjes met akoestische muziek 

ZATERDAG 22 JUNI 
14:00 - 22:00  25 + 25’ 
14:00 - 22:00  Fotoproject ‘Kinderen van het Nieuw en Meer’ (rondleidingen)
14:00 - 24:00  Reuzenrad draait 
16:00  Officiële vernissage ’25 + 25’ door Atte Jongstra  
18:00  Officiële vernissage door Siemon, bakker Abel,  de Jong (De Taart van m’n Tante) 
 fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw en Meer’ 
14:00 -18:00  Doorlopend workshops action painting 
15:00 - 16:00  Flowerbombs! Zaadbommetjes maken (voor jong en oud). Mobiation Project
17:00 - 18:00  Schimmel spelen. Spoedcursus tempeh maken. Mobiation Project
19:00  talk: Peter van der Wel – over de veranderingen in de maatschappij oiv nieuwe media.
20:30  Voorprogramma Meertonen met Chris Korstens Kwartet
21:00 - 23:00  Meertonen met Amsterdam Klezmer Band in de koepel
14:00 - 02:00  Black Arena, voor de gehele filmprogrammering scroll naar beneden
             duisternis- tot laat ’Open Daken’ Laser tekeningen vanaf en op de daken vanaf de gebouwen 
23.00 - laat  Troebel!! afterparty in Trefpunt met DJ Lester Nero, Suspencion performance, Russische Roulette, 
  Wodka extravaganza, dresscode niet Prada maar Pravda.

ZONDAG 23 JUNI 
12:00 - 18:00  expositie ‘25 × 25’ 
12:00 - 18:00  Fotoproject ‘Kinderen van het Nieuw en Meer’ (rondleidingen)
12:00  PIKNIK!! op het voorterrein met vanaf 1300 AAV Musica
13:00  optreden van het veelkoppig accordeon orkest A.A.V. Musica 2 × 45 min
12:00 - 18:00  Je Band Zelf (4 koppig akoestisch musicerend het gehele terrein over)
14:00 - 18:00  Reuzenrad draait 
14:00 - 18:00   Doorlopend workshops action painting 
15:00 - 16:00   Maak je eigen wormenbak! Workshop met enkele demonstratie-modellen + praktische uitleg. 
               Mobiation Project
17:00 - 18:00  Schimmel spelen. Spoedcursus champignons en oesterzwammen kweken. Mobiation Project
12:00 - 18:00  Black Arena, voor de gehele filmprogrammering scroll naar beneden 

PROGRAMMA 
NIEUW & MEER 25 JAAR
‘CULTURELE ROULETTE’
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NA DE ZOMERSTOP

VRIJDAG 16 AUGUSTUS
14:00 - 19:00  Expositie van “Pipsqueak was 
here!!!” in de Witte Arena in de koepel 
17:00  feestelijk borrel / vernissage van de expo
19:00  dineren bij Mik le Chef á 15 euro per  
couvert. Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van  
Pipsqueak was here!!! vertoond in de Zwarte  
Arena (een als ouderwets bioscoopzaaltje  
ingerichte romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw 
en Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers 
fotograaf Thomas Wlidner en beeldende kunstenaar 
Else van der Burgt zijn persoonlijk aanwezig.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
14:00 - 19:00  Expositie van Pipsqueak was here!!! 
in de Witte Arena in de koepel 
Bij Daglicht. Fotoproject expositie ‘Kinderen  
van de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

ZONDAG 18 AUGUSTUS
14:00 - 19:00  Expositie van Pipsqueak was here!!! 
in de Witte Arena in de koepel 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de  
Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

DINSDAG 20 AUGUSTUS 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de  
Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag
22:00 - 24:00  Black Arena in de koepel  
‘De negende’, grote video installatie met live  
muziek door Robert Smit (try out)

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
10:00 - 19:00  Expositie van Mariette Renssen  
in de Witte Arena in de koepel 
17:00  feestelijk borrel / vernissage van de expo
19:00  ineren bij Mik le Chef á 15 euro per  
couvert. Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van  
Mariette Renssen vertoond in de Zwarte Arena  
(een als ouderwets bioscoopzaaltje ingerichte 
romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw 
en Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers  
fotograaf Thomas Wlidner en beeldende kunstenaar 
Else van der Burgt zijn persoonlijk aanwezig.

ZONDAG 25 AUGUSTUS 
14:00 - 19:00  Expositie van Riette Wanders 
in de Witte Arena in de koepel 
17:00  eestelijk borrel / vernissage van de  
expositie
19:00  dineren bij Mik le Chef á 15 euro  
per couvert. Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van  
Riette Wanders vertoond in de Zwarte Arena  
(een als ouderwets bioscoopzaaltje ingerichte  
romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw 
en Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers  
fotograaf Thomas Wildner en beeldende kunstenaar 
Else van der Burgt zijn persoonlijk aanwezig.

DINSDAG 27 AUGUSTUS 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de  
Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 
Bij Daglicht  Fotoproject expositie ‘Kinderen  
van de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de  
Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

                                 

DINSDAG 25 JUNI 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

WOENSDAG 26 JUNI
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

DONDERDAG 27 JUNI
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

VRIJDAG 28 JUNI
14:00 - 19:00  Expositie van Semna van Ooy  
in de Witte Arena in de koepel 
17:00  feestelijk borrel / vernissage van de expositie
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van Semna van 
Ooy vertoond in de Zwarte Arena
19:00  dineren bij Mik le Chef a 15 euro per couvert.  
Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van Semna van 
Ooy vertoond de Zwarte Arena(een als ouderwets  
bioscoopzaaltje ingerichte romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw en 
Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers fotograaf  
Thomas Wlidner en beeldende kunstenaar Else van der 
Burgt zijn persoonlijk aanwezig.

ZATERDAG 29 JUNI
14:00 - 19:00  Expositie van Semna van Ooy  
in de Witte Arena in de koepel 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de  
Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag. 

ZONDAG 30 JUNI
14:00 - 19:00  Expositie van Marijn van Kreij in de Witte 
Arena in de koepel 
17:00  feestelijk borrel / vernissage van de expositie
19.00  dineren bij Mik le Chef á 15 euro per couvert.  
Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van Marijn van 
Kreij vertoond in de Zwarte Arena (een als ouderwets 
bioscoopzaaltje ingerichte romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw en 
Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers fotograaf  
Thomas Wlidner en beeldende kunstenaar Else van der 
Burgt zijn persoonlijk aanwezig.

DINSDAG 2 JULI
Bij Daglicht. Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

WOENSDAG 3 JULI
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van  
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

DONDERDAG 4 JULI 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van 
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

VRIJDAG 5 JULI 
14:00 - 19:00  Expositie van Sander Haccou  
in de Witte Arena in de koepel 
17:00  Feestelijk borrel / vernissage van de expositie
19:00  dineren bij Mik le Chef á 15 euro per couvert.  
Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van Sander 
Haccou vertoond in de Zwarte Arena (een als ouderwets 
bioscoopzaaltje ingerichte romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw en 
Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers fotograaf  
Thomas Wlidner en beeldende kunstenaar Else van der 
Burgt zijn persoonlijk aanwezig.

ZATERDAG 6 JULI 
14:00 - 19:00  Expositie van Tammo Schuringa in de 
Witte Arena in de koepel 
17:00  feestelijk borrel / vernissage van de expositie
19.00  dineren bij Mik le Chef á 15 euro per couvert.  
Reserveren! mik@miklechef.eu
Aansluitend wordt s’avonds de filmkeuze van Tammo 
Schuringa vertoond in de Zwarte Arena (een als ouderwets 
bioscoopzaaltje ingerichte romneyloods naast de koepel)
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van de Nieuw en 
Meer’  Rondleiding op aanvraag. De makers fotograaf Tho
mas Wlidner en beeldende kunstenaar Else van der Burgt 
zijn persoonlijk aanwezig.
Vanaf 16:00 - laat  Voor het 23ste achtereenvolgende 
jaar vindt op het achterterrein het muziekfestival  
‘Le Petit Samois’ plaats.

ZONDAG 7 JULI
14:00 - 19:00  Expositie van Tammo Schuringa in 
de Witte Arena in de koepel 
Bij Daglicht  Fotoproject ‘Kinderen van 
de Nieuw en Meer’  Rondleiding op aanvraag

 

PROGRAMMA 
NIEUW & MEER 25 JAAR
ZOMER PROGRAMMERING 
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FILMPROGRAMMERING 
BLACK ARENA

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 
17:00 - 18:30    Kinderplex
   Baasjes
   Minuscule
   Taarten van Abel
18:30 -  20:00   Verschrikkelijke Ikke
  Pierre Coffin & Chris Renaud
20:00 – 22:00    Laurel & Hardy
22:00 – 24:00   Kunstplex
   Tadzio – Film van Frans 
    Franciscus & Erwin Olaf
   Snapshot – Film van Cedric
   Video clips
  - You’re gonna die – 
    Agnes de Ruyter 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
10:00   Vent – Erik van Schaik 6:00
  Oh Willy  - Beast animation 
14:00 -15:00     Kinderplex
      Wallace & Gromit
15:00 - 17:00   Wolfchildren Mamoru Hosoda
17:00   Lonely Bones - Rosto 16:42
  Barcode : Adriaan Lokman 08:30  
  Junkyard : Hisko hulsing
18:00   Origin of Species –Floris Kaayk  
  12:00 Mortel Mooves animation 
17:00 - 19:00   The Waterhorse Jay Russell
19:00 - 21:00   The inside job –Keuzefilm Meinbert   
  Gozewijn van Soest, Charles H.   
  Ferguson
21:00 - 23:00  Animatie Jef Nassenstein – Shells 
23:00 – 24 :00  Kunstplex

ZONDAG 1 SEPTEMBER
14:00- 15:00   Kinderplex
  Animatie klassiekers
15:00- 15:30   Confusion de la vie  
  Film van Yorinde van Diepstraten 
15:30 -16:30   Kunstplex
16:30 -18:30   Iceage 4
18:30 - 20:30  The artist is present
23:00 - 24:00   Kunstplex

HET GEHELE WEEKEND 
DOORLOPEND TE ZIEN
 Fotoproject ‘Kinderen van Nieuw en Meer’  Rondleiding      
     op aanvraag. De makers fotograaf Thomas Lenden en    
     beeldend  kunstenaar Else van der Burgt zijn persoonlijk 
     aanwezig.
 Tragikomische objecten. Expositie van  Sander van  
     Deurzen in en om de koepel.
 Timemachine’, gemaakt door Odile Lemstra met  
     augmented reality ofwel toegevoegde realiteit(TR), leidt 
     u met behulp van uw smartphone of tablet letterlijk door       
     de geschiedenis van Nieuw en Meer 
 Beeldenroute op en rondom het terrein 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
14:00 - 19:00  Expositie van Caroline Diepstraten in de 
Witte Arena met 17:00 feestelijk borrel / vernissage
18:00 Lancering van de app  TM-AR voor Timemachine 
ingeleid door auteur Dirk van Weelden
17:00 - laat  Black Arena, doorlopend filmprogramma in 
de romneyloods(uitgewerkte programmering volgt snel!)
17:00 - 22:00  ‘LAWAAI kunst als instrument’, experimen
tele presentatie van Nieuw & Meer kunstenaars in en om 
hun geopende ateliers. Met hun eigen kunstwerken geven 
ze een akoestische interpretatie van hun werk (hieronder zo 
compleet mogelijk de lijst van deelnemers)
20:00  Kamiel Proost draagt Nieuw en Meer gedicht voor
20:05  Inleiding Frans Franciscus
20:10  Officiële opening door fotograaf Erwin Olaf
21:00  Lezing. Simon van Dommelen is zelfstandig  
adviseur cultuur en stedelijke ontwikkeling. Hij is medeo
prichter en aanjager van de Culturele Stelling Amsterdam.
Simon gaat kort in op de ontstaansgeschiedenis van de  
Culturele Stelling en de actuele ontwikkelingen bij een  
aantal aangesloten panden. De Culturele Stelling van 
Amsterdam wegwijzer is een gesammtkunstwerk van Aja 
Waalwijk van Ruigoord en Nieuw en Meer. De Culturele 
Stelling is de verdedigingslinie van de vrije culturele ruimte 
in Amsterdam. Meer dan 25 panden in en om Amsterdam 
zijn actief of zijdelings aangesloten bij dit informele netwerk 
dat is gericht op samenwerking, kennisontwikkeling en 
versterking van het informele circuit.
21:30-24:00  ‘The Ninth’, Black Arena, custom made voor 
de koepel, grote interactieve videoinstallatie door Robert 
Smit met live muziek van NOISE DEPARTMENT en sound 
Dillen Smit & band
22:30  - laat  Creatieve feestjes in de binnenstraat met 
o.a. Speak easy, Crisis bier bar, Studio 54 ½ met DJ  
Gunnar Gabo
24:00 - laat  ‘Men in Cars’doorlopende videoprojectie  
in de koepel van Elly Baltus
Vanaf duisternis tot laat laser show door Magic Tools

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 
14:00 -18:00  ‘Crisis!’ Expositie van Meinbert Gozewijn 
van Soest in de Witte Arena in de koepel.
Meinbert werkte 5 jaar geleden tijdens de voordagen van de 
financiële crisis als illustrator voor het Financieele Dagblad. 
In de Witte Arena toont hij de illustraties bij artikelen over de 
op handen zijnde crisis (niet òf er crisis komt, maar  
wannéér), en portretten van bank en fabrieksdirecteuren. 
En: van alles is te koop volgens het principe ‘waardebepa
ling achteraf’, de koper bepaalt wat hij/zij betaalt.
Opening zaterdag 31 augustus om 17:00 uur met crisis bier.
14:00 - 22:00  ‘LAWAAI kunst als instrument’ (hieronder 
zo compleet mogelijk de lijst van deelnemers)
14.00 - laat Black Arena, BAM!  SSSPLASH!  PANG!
15.00 - 15.30  16.00 - 16.30  17.00 - 17.30 
Voor klein en groot schilderen met een waterpistool en 
pigment, Vanaf 7 jaar: Linosnede maken en afdrukken met 
het thema Lawaai! Inspiratie van o.a Roy Lichtenstein, Keith 
Haring… Docenten: Mariette Renssen en Paul Nassenstein
21.30 - 24.00  ‘The Ninth’, Black Arena, custom made 
voor de koepel, grote interactieve videoinstallatie door 
Robert Smit met live muziek van NOISE DEPARTMENT en 
sound Dillen Smit & band.
22:30 - laat  Creatieve feestjes in de binnenstraat met 
o.a. Speak easy, Crisis bier bar, Studio 54 ½ met  
DJ Lester Nero
24:00 - laat  ‘Men in Cars’ doorlopende videoprojectie  
in de koepel van Elly Baltus
Vanaf duisternis tot laat laser show door Magic Tools

ZONDAG 1 SEPTEMBER
14:00- 18:00  ‘LAWAAI kunst als instrument’
14:00 -18:00  ‘Crisis!’ Expositie van Meinbert Gozewijn 
van Soest in de Witte Arena in de koepel.
14:00 -18:00 Black Arena  
15:00 16:00 17:00 trashpercussieworkshop  door Has  
Bangert  met daaraan voorafgaand optreden van  
Dunetunes
16:15  Appetizer Meertonen kickoff
Swamp rock van Brut.
17.30  Meertonen kick off
O.L.V Theo Holsheimer:
Cilice & Amsterdam Klezmerband blazers en gasten 
Dirk Beets (Monsieur Dubois) & David Kox (Kong)
Sounds by Lester Nero.

PROGRAMMA 
NIEUW & MEER 25 JAAR
AFSLUITEND WEEKEINDE ‘LAWAAI’ 



89

‘Verslag en verantwoording lustrumzomer Nieuw & 
Meer 25 jaar’ is gemaakt om zo volledig als mogelijk 
in woord en beeld de viering te verslaan van het 5e 
lustrum van Stichting Nieuw en Meer in de zomer van 
2013. 

Stichting Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51,  
1066 DC Amsterdam
http://www.nieuwenmeer.nl

Tekst:  Frans Franciscus, Stannie Vliegenthart
Redactie:  Judith Faas
Vormgeving: Rienus Gündel Franciscus

Fotografie van o.a. Kor Klompsma, Anouk Jutta, 
Meinbert Gozewijn van Soest, Semna van Ooy,  
Caroline Diepstraten, Michiel Schatborn, Willem  
Verburg, Thomas Lenden, Robert Smit, Odile  
Lemstra, Paul Bulika, Lydia Schouten, Maartje  
Folkeringa, Paul Nassenstein, Jozef van der Heijden, 
Frans Franciscus, Mariette Renssen, Vera Broos,  
Elly Baltus, Erik Hobijn, Bethany de Forest, Sander 
van Deurzen, J©VZ, Wytske van Keulen

Overname van artikelen is toegestaan.  
Het copyright van de foto’s berust bij de  
makers ervan. 
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