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ALGEMEEN
Op 1 mei 2015 begon curator/kunstcriticus Lennard Dost als artistiek directeur bij Nieuwe Vide. 
Voor 2016 heeft hij voor het eerst een volledig jaarprogramma ontwikkeld, met als titel “We Lost 
control Again – Nieuwe Vide (onder)zoekt de nieuwe Counter Culture”, naar het nummer  
“She’s Lost Control” van de Britse post-punk groep Joy Division. Het programma ging over de 
counter culture, en dus de tegencultuur. We onderzochten wat die tegencultuur, in een wereld 
die gefragmenteerd is, nog kan betekenen en wat het gedachtegoed van de tegencultuur van 
een vorige generatie anno nu nog betekent. Wat kunnen we leren van eerdere denkers en 
kunstenaars die gerekend worden tot de counter culture? Door middel van tentoonstellingen, 
lezingen, bijeenkomsten en workshops zochten we de dialoog met de hedendaagse kunst-
praktijk, het experiment en de populaire cultuur. We gebruikten vormen die wij in ons dagelijkse 
(Westerse) bestaan tegen komen: televisie, popmuziek, consumentisme, internetcultuur, et cetera. 
We omarmden de populaire cultuur, maar deden dat wel voorzichtig, dat wil zeggen, met achter-
docht en een kritisch oog. 

AGENDA TENTOONSTELLINGEN EN BEURZEN
16 januari – 8 maart In Search of Thomas Pynchon 
10 februari – 14 februari Beurs: deelname aan Rotterdam Contemporary Art Fair
18 maart – 3 april Notes from the Underground & Haarlemse Lente Party
21 april – 24 april Beurs: deelname aan Supermarket (Stockholm) 
23 april – 8 mei Nieuwe Vide Academy presents: Detour to Paradise 
27 mei – 5 juli ¡VIVA PONTIAC! 
8 juli – 31 juli As Each of Us Was Several, Together We became Quite 

a Crowd
9 september – 13 november Wifi, Connectivity and Digital Utopianism
5 september – 9 december The Shark’s Pretty Teeth
25 november Transmissions: Braga & Colburn
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In 2016 introduceerden we ons buurtprogramma, met de Soephoek en de Migration World  
Cinema als belangrijke pijlers voor meer contact in de buurt. Het was, kortom, een dynamisch en 
levendig jaar. Voor een inhoudelijk verslag van de tentoonstellingen en events, zie het inhoudelijk 
verslag in bijlage 1.

AANVULLENDE (EN VEELAL NIEUWE) ACTIVITEITEN
- Soephoek: ons tweewekelijkse soep eten met en in samenwerking met de buurt. 
 
-  Migration World Cinema: een tweewekelijks/driewekelijkse filmavond, met als thema migratie. 

We lieten elke aflevering een film zien van een filmmaker en daarnaast een film van een  
kunstenaar.

 
-  Designcafé, waarbij een geëngageerde designer vertelde over zijn/haar praktijk, waarna er een 

workshop volgde waaraan publiek kon meedoen.

-  Nieuwe Vide Advice and Consultancy: een advies uur voor (beginnende) ontwerpers en kunste-
naars, die door middel van specifieke vragen (hoe vind je een goede galerie, hoe doe je een 
subsidie aanvraag) advies kreeg van Lennard Dost, Ytje Veenstra en Saskia Burggraaf. 

-  Audiotours door buurtbewoners: Buurtbewoners spraken audiotours in bij de expositie Wifi, 
Connectivity and Digital Utopianism. Audiotours worden vaak gebruikt om een soort autoriteit 
commentaar te laten geven op wat is te zien. Wij gaven de ‘kunstleek’ een stem. 

-  Nieuwe Vide Cineclub: Dit is een filmcommissie met leden uit Syrië, Roemenië, Afghanistan, Iran 
en de Verenigde Staten. Hun filmkeuze vormde het programma van Nieuwe Vide Cineclub 
filmfestival. Ook maakten ze zelf een video over hun leven in Haarlem. Tijdens dit filmfestival op 
18 december 2016 vonden ook lezingen en discussies plaats in Nieuwe Vide, met deskundigen 
op gebied van migratiepolitiek. 

Net als in 2015 organiseerden we ook in 2016 NachtVide, onze jaarlijkse buitenbioscoop.

ONDERSTEUNING
Ons jaarprogramma 2016 werd niet alleen ondersteund door Gemeente Haarlem, maar ook door 
het Mondriaan Fonds. Uiteraard waren we daar zeer verguld mee. De ondersteuning van het 
Mondriaan Fonds betekende dat we in alle breedte door konden gaan met onze programmering 
en met onze ambities, inhoudelijk, organisatorisch en financieel.

De 1-jaar-durende samenwerking tussen Nieuwe Vide en Toon Fibbe (focuskunstenaar) werd 
mogelijk gemaakt door een werkbijdrage aan de kunstenaar vanuit het programma Jong Talent + 
Opdrachtgever van het Mondriaan Fonds. De presentatie van Fibbe op Supermarket Stockholm 
werd tevens extra ondersteund door een Bijdrage Kunstbeurzen van het Mondriaan Fonds. 
https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-kunstbeurzen
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Nieuwe Vide werd in 2016 ook ondersteund door Stichting DOEN (nu BankGiro Loterij Fonds), en 
dan specifiek bij de activiteiten waarmee wij de eigen omgeving en de buurt bij onze program-
mering betrokken. Nieuwe Vide wil deze rol op het eigen terrein en de interactie met de buurt 
vergroten. We hebben in dat proces in 2016 een belangrijke stap kunnen zetten met de op de 
buurt gerichte activiteiten, waarvoor we alle subsidieverstrekkers en partners uiteraard zeer 
dankbaar zijn. Die activiteiten waren onder andere: Migration World Cinema, Designcafé, Soep-
hoek, Nieuwe Vide Cineclub en de Nacht Vide bioscoop. 
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SAMENWERKINGEN
HAARLEMSE LENTE
Net als vorig jaar namen we deel en werkten we weer samen met de organisatie van Haarlemse 
Lente. Het event vond in 2016 plaats in het weekend van 18 t/m 20 maart, en had als titel en 
thema: Jubilee Line, een verwijzing naar het feit dat de Haarlemse Lente in 2016 zijn 5-jarig- 
jubileum vierde, en dat er veel tekententoonstellingen werden georganiseerd. Meer informatie 
over ons Haarlemse Lente 2016 project, en de Haarlemse Lente party die ook bij Nieuwe Vide 
plaatsvond, vindt u in de bijlage bij dit verslag. 

KABK
Daarnaast werkten we in 2016 uitgebreid samen met de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten (KABK) in Den Haag. Studenten van de KABK waren betrokken bij de productie van ons 
nieuwe magazine (Nieuwe Vide’s Journal of Humanity), waarvan de eerste drie nummers in 2016 
verschenen. Ook werkten we met de KABK samen bij het operatraject The Shark’s Pretty Teeth, 
waaraan 14 studenten deelnamen. 

STRIPDAGEN HAARLEM 
Voorts werkten we in 2016 samen met Stripdagen Haarlem met ons project ¡VIVA PONTIAC!  
Daarmee bewezen we eer aan de in 2015 overleden striptekenaar Peter Pontiac, die in Haarlem 
heeft gewoond. Pontiac’s broer is Volkskrant stripjournalist en oud-Nieuwe Vide studiohuurder 
Joost Pollmann. De samenwerking met Stripdagen Haarlem heeft er toe geleid dat Nieuwe Vide 
directeur Lennard Dost vanaf november 2016 deel uitmaakt van het bestuur van Stichting  
Beeldverhaal Nederland, de stichting die Stripdagen Haarlem organiseert. De komende edities zal 
Nieuwe Vide daardoor nog meer bij Stripdagen Haarlem worden betrokken. 

FOCUSKUNSTENAAR
Tenslotte hebben we in 2016 intensief samengewerkt met kunstenaar Toon Fibbe. Fibbe was in 
2016 onze eerste Focuskunstenaar. We zijn in 2016 gestart met dit Focuskunstenaar programma: 
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een jaar lang werken we intensief samen, via een extra investering, met één kunstenaar. De 
gedachte hierbij is dat we willen kijken hoe zo’n samenwerking zowel onze Nieuwe Vide praktijk 
als die van de kunstenaar verandert. 
De kunstenaar wordt in staat gesteld om een jaar lang onderzoek te doen en nieuw werk te 
ontwikkelen. De artistieke ontwikkeling wordt hiermee gestimuleerd en verdiept. Tegelijk wordt 
zijn/haar zichtbaarheid vergroot door zijn/haar werk onder de aandacht te brengen van het 
publiek. Zo hebben we in april 2016 Fibbe’s werk gepresenteerd op kunstbeurs Supermarket 
(Stockholm). Daarnaast kreeg hij in juli 2016 een solo-expositie in Nieuwe Vide (As each of us 
was Several, Together we became Quite a Crowd), schreef hij twee kunstenaarsteksten voor het 
magazine dat verscheen bij ons project WIFI, Connectivity and Digital Utopianism, en was hij 
docent van het opera traject The Shark’s Pretty Teeth, waarvoor hij in de maanden september t/m 
december wekelijks samenkwam met studenten op de KABK en ze introduceerde in de wereld 
van opera en Bertolt Brecht. Met als resultaat een opera, gemaakt door de studenten en opge-
voerd in Nieuwe Vide op 9 december 2016. Fibbe heeft ook input gehad in ons programma; o.a. 
door kunstenaar Raluca Croitoru aan te dragen voor het project WIFI, Connectivity and Digital 
Utopianism. Indirect heeft Fibbe profijt gehad van de presentatie op Supermarket; doordat hij 
gescout is door het online kunstmagazine Reflektor M uit München. Het werk dat hij toonde op 
Supermarket hebben zij daarna laten zien in München, tijdens een presentatie in het kader van 
haar 5e verjaardag. Tenslotte heeft in maart 2017 in Nieuwe Vide een talk plaatsgevonden 
waaraan Fibbe meedeed, alsook Natasha Taylor, Nieuwe Vide’s Focuskunstenaar 2017. De talk 
was een initiatief van Fibbe, die een moment wilde creëren waarop hij en Taylor konden reflecte-
ren op het Focuskunstenaarschap en wat dat zoal oplevert. Het was ook meteen een soort 
overdrachtsmoment van de ene kunstenaar aan de ander. Onderdeel van de talk was ook een 
performance van Fibbe, waarbij data van de stockmarket werden gezongen door zanger Ferhat 
Oz. De performance kwam direct voort uit de teksten die Fibbe schreef voor Nieuwe Vide’s 
Journal of Humanity no. 3.    
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EDUCATIE &  
TALENTONTWIKKELING 
Onder deze noemer viel allereerst de “Nieuwe Vide Academy”, waarbij zes jongeren in de leeftijd 
16-19 jaar intensief in aanraking kwamen met beeldende kunst. Zij hebben in de maanden 
januari tot en met april 2016 meegedaan aan een intensief traject, waarbij ze kennis maakten 
met de hedendaagse kunst, workshops volgden en op bezoek gingen bij kunstenaars (zoals 
Mette Sterre, Domenique Himmelsbach de Vries, Janneke Hopman), musea (Groninger Museum, 
Museum het Valkhof Nijmegen), galeries (zoals Dürst Britt & Mayhew in Den Haag) en andere 
kunstinstellingen/initiatieven (zoals Extrapool in Nijmegen en The Free Café in Groningen). 
Tenslotte werd, in april 2016, onder begeleiding van hun coaches (kunstenaars Steye Felix & 
Marianne Hotske Hamersma) zelf de tentoonstelling Detour to Paradise gemaakt. Zondag 23 april 
2016 opende die tentoonstelling in Nieuwe Vide.

Op 8 april 2016 maakten leerlingen van het Grafisch Lyceum (Rotterdam) in Nieuwe Vide opna-
mes voor de videoclip bij het nummer ‘Woonboot” van Nieuwe Vide Academy coach en muzikant 
Steye Felix. De clip staat inmiddels online: https://www.youtube.com/watch?v=92q15pK1bg4

Verder deed Nieuwe Vide Academy in de zomer van 2016 mee aan het Parksessies festival in 
Haarlem. Parksessies is een kunst-, muziek- en theaterfestival in de openbare ruimte, zonder 
hekwerken, drankmuntjes en grote commercie, op vier zomerse woensdagavonden van 17.00 tot 
23.00 uur in stadspark de Haarlemmerhout. Nieuwe Vide deed mee op 13 en 20 juli 2016 aan 
Parksessies, met Nieuwe Vide Academy. Nadat de jongeren eerder de tentoonstelling Detour to 
Paradise maakten, verkenden ze nu de buitenwereld. Het publiek zag tijdens Parksessies een live 
performance in het park. Het festivalpubliek kon aanschuiven en in samenwerking met de jonge-
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ren van Nieuwe Vide Academy een perfecte setting maken voor een instagram fotoportret met 
behulp van een gecustomiseerd decor. 
www.parksessies.nl 
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Daarnaast werden er educatieve workshops voor scholen gegeven bij de tentoonstellingen “In 
Search of Thomas Pynchon” (maart 2016) en “WIFI, Connectivity and Digital Utopianism”  
(oktober 2016). Scholen die meededen waren het Coornhert Lyceum (3 VMBO) en de Katholieke 
Scholengemeenschap Hoofddorp (3 VMBO). Nieuwe Vide laat de educatieve workshops verzor-
gen door professioneel beeldend kunstenaars. Conny Kuilboer verzorgde het educatieve traject 
bij In Search of Thomas Pynchon; Tyas Leeuwerink het educatieve traject bij WIFI, Connectivity 
and Digital Utopianism. Meer informatie over de inhoud van de projecten vindt u in de bijlage.

Nieuwe Vide is tevens aangesloten bij Meet Art Now. www.meetartnow.nl Dit programma over 
hedendaagse beeldende kunst is voor groepen uit het voortgezet onderwijs, MBO en HBO 
binnen en buiten Haarlem. Scholen kunnen een educatietraject boeken op een bepaalde locatie 
via de Meet Art Now-website, de boeking wordt vervolgens doorgegeven aan het gekozen 
kunstcentrum, en die organiseert dan een workshop op gevraagde datum. De workshops bij 
Nieuwe Vide zijn op deze manier tot stand gekomen. Voor scholen is dit totaalaanbod van 
educatie heel overzichtelijk, voor kunstcentra is Meet Art Now een goede intermediair, die  
scholen weet te bereiken wat voor de centra zelf moeilijk te bereiken is. 
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ORGANISATIE EN  
HUISVESTING
Vanaf 1 februari wordt er gewerkt in de volgende organisatiestructuur: Algemeen Directeur en 
Productie coördinator. Algemeen Directeur werd Lennard Dost, Productie coördinator werd Ytje 
Veenstra. In 2014 en 2015 bestond de organisatie uit een artistiek directeur en een zakelijk leider. 
Deze verdeling bleek voor een kleine organisatie als Nieuwe Vide niet effectief.

Dost kreeg vanaf 1 februari 2016 0,5 dag per week erbij, en werkt vanaf die datum 28 uur in de 
week bij Nieuwe Vide. Veenstra werkt vanaf 1 februari 2016 20 uur per week op freelance basis. 
Dost en Veenstra bereiden samen projecten voor en zijn samen ook de hoofdredactie van 
Nieuwe Vide’s nieuwe magazine; Nieuwe Vide’s Journal of Humanity. 

De aanstellingen in vaste dienst van de administratief medewerker/coördinator verhuur en van de 
technicus/productiemedewerker bleven ongewijzigd. Het gaat hier om technicus/productiemede-
werker Roland Vos en administratief medewerker/coördinator Wil Maris. De benaming van de 
functie van Maris is veranderd in Beheerder Stichting. Maris is contactpersoon naar de huurders 
toe en regelt ook alle andere aan de stichting gerelateerde zaken.

Vanaf het najaar 2015 is Roland Vos wegens ziekte zeer beperkt tot niet inzetbaar geweest. Dat 
gaf extra druk op de organisatie. De werkzaamheden m.b.t. de projecten werden in 2016 zo 
goed mogelijk overgenomen door vrijwilligers en incidentele oproepkrachten. Vos heeft inmiddels 
(20 maart 2017) de organisatie verlaten voor een andere baan.
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Anne Barbara Kolbe, die in 2014 de Vide Shop ontwikkelde, heeft per 1 februari 2016 Nieuwe Vide 
verlaten. De ruimte van de shop heeft daarna een andere invulling gekregen namelijk als activi-
teitenruimte voor onder andere het Designcafé en de Migration World Cinema. 

De functie van Medewerker Communicatie werd in 2016 vervuld door kunstenaar Saskia Burg-
graaf. 

Mare van Koningsveld organiseerde in 2016 op freelance basis het Designcafé, Migration World 
Cinema en de Nieuwe Vide CineClub. Meer informatie over die activiteiten vindt u eerder in dit 
verslag.

HUISVESTING
In april 2016 liep ons huurcontract af. Er is stevig en lang onderhandeld met de verhuurder van 
het pand. Het onderhandelingsproces werd bemoeilijkt door allerlei ontwikkelingen met betrek-
king tot het terrein.
Inmiddels is een nieuw huurcontract getekend met verhuurder Haarlem Energy B.V. Deze B.V. is 
opgericht door Erik de Vlieger en is gevestigd in Haarlem. Het nieuwe huurcontract heeft een 
termijn van 2 jaar en verlengingen van 2 maal 4 jaar. Met andere woorden: komende tijd blijft 
Nieuwe Vide op de huidige locatie gevestigd. 

In december 2016 is er een geheel nieuw WIFI-netwerk aangelegd in Nieuwe Vide. Ook hebben 
er in december 2016 reparatiewerkzaamheden plaatsgevonden aan vier ramen, waaronder drie 
ramen van studio’s.

VRIJWILLIGERS
In 2016 waren onder andere de volgende vrijwilligers aan Nieuwe Vide verbonden: John Mark 
Moon, Isis Maris, Sem Maris, Hanna Tuente, Ricky Schonehage, Thomas Bosscher en Eva Salyova. 
Zij waren suppoost, kookten, assisteerden tijdens openingen en/of werkten mee aan de opbouw 
van tentoonstellingen.  

STAGES
In februari 2016 liep een student van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK, 
Den Haag) een week lang stage. Ze heeft specifiek meegewerkt aan de opbouw en organisatie 
van onze presentatie op kunstbeurs Rotterdam Contemporary Art Fair. In maart 2016 hadden we 
(voor een week) twee stagiaires van het Montessori College in Aerdenhout, en (voor twee weken) 
een stagiair van de Daaf Gelukschool (Haarlem), een openbare school voor de vmbo-theoretische 
leerweg (mavo) en de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (administratie). Laatste twee stages 
betroffen snuffelstages.

BESTUUR
Nieuwe Vide studio kunstenaars Marianne Hotske Hamersma en Saskia Burggraaf traden in 2016 
terug uit het bestuur, omdat zij rollen gingen vervullen in de organisatie van Nieuwe Vide en/of 
bij het programma. Burggraaf werd Medewerker Communicatie; Hamersma werd één van de 
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coaches van ons jongerentraject Nieuwe Vide Academy. De vrijgekomen rollen in het bestuur zijn 
ingevuld door studiohuurders Ilona Plaum, beeldend kunstenaar en Maarten Bolten, vioolbouwer.
Daarnaast is Marjolein Costers in 2016 toegetreden tot het bestuur. Costers is advocaat en 
oprichter/eigenaar van LUX advocaten. 
Alexander Westerwoudt trad vanwege drukke werkzaamheden terug als penningmeester. Deze 
functie is in 2016 tijdelijk overgenomen door Marjolein Costers. Eind 2016 startte de zoektocht 
naar een nieuwe penningmeester. Inmiddels is deze vacature weer vervuld. 

Vanuit de Cultural Governance gedachte streeft Nieuwe Vide naar een brede samenstelling van 
het bestuur, met leden met verschillende expertises en verschillende achtergronden. 
Het bestuur oefent toezicht uit op de directie, is eindverantwoordelijk en vergadert ongeveer zes 
keer per jaar. De directeur van Nieuwe Vide is daarbij aanwezig. 

Het bestuur bestond per 1 januari 2017 uit:
Irmgard Noordhoek - eigenaar IN-Management, project- en programmamanagement  
Creatieve Industrie en Innovatie, voorzitter
 Mariëtte Dolle - directeur museum Kranenburgh, secretaris
 Ilona Plaum - kunstenaar, algemeen bestuurslid
Marjolein Costers - advocaat/oprichter LUX Advocaten, interim penningmeester
 Maarten Bolten - vioolbouwer, algemeen bestuurslid
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HUURDERS &  
BROEDPLAATS
Nieuwe Vide is niet alleen een expositieruimte, maar verhuurt ook studio’s. In totaal hebben we 
27 studio’s, die verschillen in grootte. De maandelijkse huurprijs wordt berekend aan de hand van 
het aantal vierkante meters van de ruimte. Nieuwe Vide werkt niet met een wachtlijst. Mensen 
die in Nieuwe Vide een studio willen huren, wordt gevraagd CV en motivatie op te sturen. Wan-
neer er een studio vrijkomt, wordt door de ballotagecommissie gekeken wie het beste past bij de 
al aanwezige huurders. De ballotagecommissie bestaat uit de directeur en een aantal huurders. 
Vanuit de huurders zaten Maarten Bolten en Beth Namenwirth in 2016 in de ballotagecommissie. 

In 2016 hebben Rob Bouwman, Merel Slootheer en Janneke Hopman hun huur opgezegd.
Daarvoor zijn in de plaats gekomen: Sietse Damen, Trapped in Suburbia en het trio  
Joost Dankelmeijer, Frederic de Milliano & Torben Everaert. 

BROEDPLAATS
Nieuwe Vide wil graag een dynamische omgeving zijn, een omgeving waar van alles gebeurt en 
waar mensen elkaar ontmoeten. Vanuit dat gegeven organiseerden we in 2016 bijvoorbeeld de 
Afterparty van de Haarlemse Lente en doen we jaarlijks mee aan de Kunstlijn Haarlem, die 
plaatsvond op 4, 5 en 6 november 2016. 
Kunstlijn Haarlem is een weekend waar tal van kunstenaars hun studio openen, voor een breed 
publiek. www.kunstlijnhaarlem.nl. In 2016 had de Kunstlijn als thema: ‘Over Morgen’, een thema 
over toekomst, innovatie, de blik vooruit, maar ook over de dag ná morgen.
Ook de expositie in deze periode ‘WIFI, Connectivity and Digital Utopianism’ sloot qua thematiek 
naadloos aan bij het thema “over morgen”. Speciaal voor het Kunstlijn weekend gaven we op 
zaterdag 5 en zondag 6 november rondleidingen door de expositie en het gebouw. Ook deden 
veel kunstenaars die bij ons een studio huren hun studio open en organiseerden we een zeef-
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druk workshop, door Zeef Teef. Er kwamen in totaal 339 mensen bij Nieuwe Vide langs in het 
Kunstlijn weekend.

Jegens & Tevens deed verslag van de Kunstlijn in Nieuwe Vide.
http://jegensentevens.nl/2016/11/nieuwe-vide-open-studios/ 
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COMMUNICATIE  
EN PUBLIEKSBEREIK
Nieuwe Vide richtte zich in 2016 actiever naar buiten door aan de buitenzijde van ons pand 
onze presentatiefunctie zichtbaarder aan te geven zoals via een bord met de openingstijden en 
het adres op onze voordeur en links van de ingang is een forse banner opgehangen met het 
logo van Nieuwe Vide. Hierdoor is voor het bezoek, maar ook voor passanten, duidelijk waar wij 
zijn gevestigd en wanneer we te bezoeken zijn. Daarnaast worden per project posters gemaakt 
die worden opgehangen op de ramen van ons kantoor, zodat voor de buurt beter zichtbaar is 
wat er aan zit te komen. Eind 2015 kwam onze nieuwe website online, ontworpen door Nieuwe 
Vide studiohuurders TRIK & SLEM. In 2016 hebben we de website verder ingevuld en teksten 
geactualiseerd. 
Onze online aanwezigheid is gegroeid en dat had duidelijke gevolgen. Het aantal Volgers op 
Twitter steeg van 883 (voorjaar 2016) naar 1130 (begin 2017). Het aantal Vind-ik-leuks op Face-
book steeg van 3535 (voorjaar 2016) naar 4012 (begin 2017). Het aantal Volgers op Instagram 
steeg van 424 (voorjaar 2016) naar 954 (begin 2017). Nieuwe Vide zit wat dat betreft duidelijk in 
de lift. 
 
De openingstijden zijn hetzelfde gebleven  
(tijdens exposities: donderdag t/m zondag 12.00-17.00u). 
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Per project werd een linnen tasje gemaakt, met daarop aan de ene kant de line-up en naam/
data, en aan de andere kant een afbeelding. De tasjes werden gezeefdrukt door lokale Haarlem-
se kunstenaar Vincent Uilenbroek, die verbonden is aan HorizonVerticaal en in 2016 startte met 
zijn zeefdruk Studio Onvervalst. Via deze tasjes werden onze projecten zichtbaar in Haarlem.

We hebben in 2016 geadverteerd in kunstmagazines als Metropolis M, Tubelight en in de  
Haarlem XL Uitagenda. Voor In Search of Thomas Pynchon plaatsen we een paginagrote  
advertentie op de achterzijde van Metropolis M. Ook plaatsten we in 2016 online banners op  
de websites van Metropolis M en Tubelight. Daarnaast werden de projecten actief gepromoot  
via Facebook ads. 

VAKBEZOEK
Ytje Veenstra leidde op 26 april Mizuki Endo (Executive director of Higashiyama Artists Placement 
Service (HAPS), Independent curator, art consultant and writer, Kyoto) rond in Nieuwe Vide. Endo 
was in Nederland als onderdeel van het Bezoekersprogramma van het Mondriaan Fonds. 

BUITEN DE DEUR
Belangrijk is om Nieuwe Vide ook uit te dragen buiten de muren van het eigen gebouw. In 2016 
deden we dat verschillende keren. Nieuwe Vide directeur Lennard Dost nam op 26 januari 2016 
in Tivoli Vredenburg (Utrecht) deel aan het gesprek “De nieuwe generatie over het cultuurbeleid 
van morgen”, een debat onder leiding van Ann Demeester. 
Op 23 maart 2016 gaf Dost in de Openbare Bibliotheek in Haarlem een korte presentatie over 
Nieuwe Vide tijdens een Cultuurbijeenkomst met culturele instanties uit Haarlem. 
Op zondag 3 april 2016 was hij te gast in de culturele talkshow ‘De Schuurshow’ in het café van 
de Toneelschuur te Haarlem (http://www.toneelschuur.nl/extra-theater/de-schuurshow).
Op vrijdag 13 mei was Dost gastdocent bij de Externendag van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU), waarbij studiogesprekken werden gevoerd met kunstenaars die bezig waren met 
afstuderen. 
Op 2 juni was Dost, samen met Mare van Koningsveld, als professional aanwezig bij de ‘Portfolio 
Pitch’ van 4e jaarstudenten van de afdeling Beeldende Kunst voltijd van de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten (KABK, Den Haag).

PERS
Wat betreft aandacht van de pers was 2016 een goed jaar. Lokaal verschenen acht artikelen over 
Nieuwe Vide in het Haarlems Dagblad en waren we te horen op Haarlem105Radio. Op landelijk 
niveau verschenen er twee artikelen op de website van Metropolis M en één in Tubelight maga-
zine. De Volkskrant schreef een artikel over WIFI, Connectivity and Digital Utopianism en tipte 
ons project In Search of Thomas Pynchon. Kunstblog Jegens & Tevens schreef drie maal over 
Nieuwe Vide en Trendbeheer twee keer, terwijl onze presentatie op Supermarket (Stockholm, 
Zweden) genoemd werd op de websites van Reflektor M (Online kunsttijdschrift uit München) en 
SHIFT (Japans online magazine). 
Met name ons project WIFI, Connectivity and Digital Utopianism kreeg veel persaandacht, 
namelijk zes uitingen.
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BEZOEKERSAANTALLEN PER ACTIVITEIT

ACTIVITEIT 2016 2015 2014
In Search of Thomas Pynchon 302
Notes from The Underground en Afterparty  
Haarlemse Lente

345

Nieuwe Vide Academy: Detour to Paradise 220
¡VIVA PONTIAC! 504
As Each of us was several, Together we became 
quite a crowd

102

WIFI, Connectivity and Digital Utopianism  
+ Kunstlijn weekend

615 (276 
expositie en 
339 Kunstlijn 
weekend)  

The Shark’s Pretty Teeth 65
TRANSMISSIONS: Braga & Colburn 41
Migration World Cinema 80
Designcafé 28
Nieuwe Vide Advice and Consultancy 9
Soephoek 225
Nieuwe Vide Cineclub 51
Audiotours door buurtbewoners 2
NachtVide 102
TOTAAL IN EN ROND NIEUWE VIDE 2691 2907 2608
Supermarket (Stockholm) 4000
Rotterdam Contemporary Art Fair 8952
Nieuwe Vide Academy deelname aan Parksessies 800
TOTAAL EXTERNE ACTIVITEITEN 13752 3880 0
TOTAAL 16443 6787 2608
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BIJLAGE 1
Verslag per project 2016 
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Het jaarprogramma voor 2016 had als titel “We Lost control Again – Nieuwe Vide (onder)zoekt de 
nieuwe Counter Culture”, en onderzocht de tegencultuur. We vroegen ons af wat die tegencul-
tuur nog voor rol kan spelen in het heden, in een wereld die gefragmenteerd is. Daarbij zoomden 
we specifiek in op de denkbeelden van een vorige generatie die wordt gerekend tot de counter 
culture. We stelden de vraag wat hun ideeënwereld anno nu nog kunnen betekenen. Wat kun-
nen we leren van de vorige generatie? Hoe hebben hun denkbeelden ons beïnvloed? Wij zagen 
en zien de counter culture als een positieve kracht, die agendeert, en corrigeert als dat nodig is, 
bijvoorbeeld als de maatschappij een kant op gaat waar ze (volgens de counter culture) niet 
heen zou moeten gaan. Ons programma ging over counter culture, omdat we overeenkomsten 
zagen tussen deze tijd, waarin we nu leven en waarin alternatieven voor bestaande structuren 
worden aangedragen, en eerdere tijden van verandering en opstand, denk bijvoorbeeld de Jaren 
’60 van de 20e eeuw. Sommige structuren lijken terug te komen, net als sommige opstanden. 
Denk aan de Free Universities en de studentenprotesten, gericht tegen vastgeroeste school- en 
bestuurssystemen.  
Het programma, vormgegeven door Nieuwe Vide’s directeur/curator Lennard Dost, bestaande uit 
tentoonstelling- en activiteitenprogramma en extra activiteiten zoals Migration World Cinema, 
onderzocht en becommentarieerde ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst en 
cultuur.
Op de volgende pagina’s vindt u een beknopte beschrijving van de tentoonstellingen en verwan-
te evenementen die hebben plaatsgevonden als onderdeel van ons jaarprogramma 2016.

NIEUWE VIDE’S JOURNAL OF HUMANITY
Vanaf 2016 verschijnt bij een aantal van onze projecten een nummer van ons nieuwe magazine 
‘Nieuwe Vide’s Journal of Humanity’. De naam van het magazine is een verwijzing naar namen 
van magazines uit de Jaren 60. Nieuwe Vide’s Journal of Humanity is een samenwerking tussen 
Nieuwe Vide en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK, Den Haag). Elk nummer 
zal worden ontworpen door een student van het vak Design Office van de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten (KABK). www.kabk.nl 
De inhoud van het magazine cirkelt rond de thematiek van de exposities. Het eerste nummer van 
Nieuwe Vide’s Journal of Humanity verscheen bij In search of Thomas Pynchon. Het nummer 
bevatte o.a. artikelen van Graa Boomsma, Joanna Freer, Arie Altena, Ytje Veenstra en Klaas 
Koetje, en een strip door Schwantz. De voertaal van het magazine is Engels. Het magazine kostte 
3,95 euro. Nieuwe Vide’s Journal of Humanity no. 1 werd vormgegeven door Carmel Klein & 
Andréas van der Mast. Dit eerste nummer van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity werd door 
curator Maaike Lauwaert geselecteerd om gepresenteerd te worden op een tafel van het Mondri-
aan Fonds op kunstboekenbeurs Offprint London, dat van 20-22 mei 2016 plaatsvond in de 
Turbine Hall van Tate Modern. http://offprint.org/about-offprint-london-2016. Offprint London 
2016 trok 12.000 bezoekers (Bron: Mondriaan Fonds).
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IN SEARCH OF  
THOMAS PYNCHON 
DATA: 16 JANUARI – 8 MAART 2016
Met: Machteld Rullens, Azahara Cerezo, Katharina Swoboda, Koos Dalstra, Bernardo Zanotta, 
Pia Louwerens, Lance Wakeling, Pablo Pijnappel.
Curator: Lennard Dost

Inhoud
Voor dit eerste project van 2016 gingen we op zoek naar Thomas Pynchon (NY, 1937), één van 
de belangrijkste Amerikaanse schrijvers die geassocieerd wordt met counter culture. In de boe-
ken van Pynchon heerst de chaos, met honderden plots, subplots, personages en verhaallijnen. 
De houding van Pynchon is exemplarisch voor de counter culture: autonoom, kritisch, tegen-
draads en maatschappelijk geëngageerd. Journalist Thijs Kleinpaste noemde Pynchon in een 
bespreking van het boek ”The Age of the Crisis of Man” van auteur Mark Greif en stelde dat ‘de 
generatie met succesvolle schrijvers als Saul Bellow, Ralph Ellison en Thomas Pynchon zich als 
eerste bevrijdde van de prekerigheid, door tegenover ‘de abstracte mens’ van de filosofen, een 
mens van vlees en bloed te zetten, die te maken kreeg met (bijvoorbeeld) racisme en technolo-
gie’. In de expositie ontdekten kunstenaars wie Pynchon was door nieuw werk te maken, naar 
aanleiding van zijn concepten en verhaallijnen. Wat kan zijn ideeënwereld nog betekenen in het 
hedendaagse? 

Bijzonderheden
Zes van de acht kunstenaars die meededen, maakten speciaal voor dit project nieuw werk. Ook 
kwam bij deze tentoonstelling de eerste editie uit van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity.  
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Educatie
Bij In Search of Thomas Pynchon organiseerden we ook nog een educatieve workshop voor 
jongeren. Er was een programma van 1,5 uur ontwikkeld, bestaande uit: een rondleiding en een 
workshop. Er deden 25 3VMBO leerlingen van Het Coornhertlyceum (Haarlem) mee aan de 
workshop. De docent Conny Kuilboer. daagde de leerlingen uit om anders te kijken. Ze bezoch-
ten de tentoonstelling en maakten kennis met het werk van deze wonderlijke anarchistische 
schrijver. De leerlingen kozen een of twee werken uit de tentoonstelling, schreven daar in groep-
jes van drie een audiotour bij en spraken deze audiotour in. Uitgangspunt van de audiotour was 
een fictief verhaal waarbij een zoektocht centraal stond. De leerlingen moesten werken met 
metaforen, verbeelding en absurdisme. Ze gebruikten hun eigen interpretaties van de werken als 
inspiratiebron. Aan het einde van de workshop beluisterden de leerlingen elkaars audiotours.

Extra programma
Op zaterdag 5 maart 2016 was er een extra programma. Vanaf 15:00 uur vonden plaats:
- een gesprek tussen kunstenaar Koos Dalstra en curator Lennard Dost;
- een kunstenaarslezing door Pia Louwerens;
-  een lezing door Joanna Freer (auteur van het boek “Thomas Pynchon and American Counter 

culture”); 
-  een presentatie van het eerste nummer van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity, in aanwezig-

heid van de vormgevers 

Deze extra dag werd bezocht door 35 bezoekers. 

Pers
1. Metropolis M.com, auteur: Alix de Massiac, In Search of Thomas Pynchon 
Interview Lennard Dost, 26 januari 2016
2. www.8weekly.nl, auteur: Sonja Schulte, Pynchon debuteert als pop, 13 februari 2016
3. Tubelight, auteur: Lotte van Geijn, Tegenreactie op hapklare antwoorden, maart 2016
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DEELNAME AAN  
ROTTERDAM  
CONTEMPORARY  
ART FAIR
DATA: 10 T/M 14 FEBRUARI 2016.
Met: Saskia Burggraaf – Marianne Hotske Hamersma – Vito Willems – Maartje Overmars – 
Janneke Hopman – Lex van der Meij – Gosse van der Leij – Beth Namenwirth – Rob Bouw-
man - Robert van Luijk.
Curator: Lennard Dost

Inhoud
In februari 2016 vond Rotterdam Contemporary Art Fair 2016 plaats. Rotterdam Contemporary Art 
Fair richt zich op hedendaagse kunst en werd georganiseerd tijdens het Art Rotterdam weekend, 
in de Cruise Terminal Rotterdam, met uitzicht over de stad vanaf de zuidoever van de Maas. 
Nieuwe Vide deed mee met het werk van 10 kunstenaars die bij ons een studio huren. Op die 
manier konden we aan het publiek laten zien wat we in huis hebben. 
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Bezoek
Rotterdam Contemporary Art Fair werd bezocht door 14.920 bezoekers (Bron: Rotterdam Contem-
porary Art Fair). Er vanuit gaande dat in ieder geval 60% daarvan onze presentatie heeft bezocht, 
heeft onze stand 8952 bezoekers gehad. 

Pers
1. Trendbeheer.com, auteur: Niels Post, Rotterdam Contemporary 2016, 13 februari 2016
2. www.lost-painters.nl, auteur: Niek Hendrix, Rotterdam Contemporary Art Fair 2016,  
3. http://www.lost-painters.nl/rotterdam-contemporary-art-fair-2016, 13 februari 2016 
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NOTES FROM THE  
UNDERGROUND
DATA:18 MAART T/M 3 APRIL 2016.
Met: Dora Benyo, Polina Medvedeva, Jantine Wijnja.
Curator: Lennard Dost

Inhoud
De Haarlemse Lente – het weekend waarin alle Haarlemse cultuurinstellingen traditiegetrouw de 
deuren open, met een gemeenschappelijk thema – had in 2016 als titel/thema: Jubilee Lines. De 
titel was een verwijzing naar de Jubilee Line, de jongste lijn van de Londense metro, die werd 
geopend in 1979. De Jubilee Line verbindt het noorden van de stad met het oosten en heeft een 
lengte van 36,2 km. Haarlemse Lente had in 2016 als titel Jubilee Line, omdat de Haarlemse 
Lente in 2016 zijn 5-jarige-jubileum vierde en er veel tekenexposities werden georganiseerd 
tijdens deze editie van Haarlemse Lente.

Nieuwe Vide stuurde in het eerste kwartaal van 2016 drie jonge kunstenaars voor een paar 
dagen naar Londen, vroeg ze om daar de Jubilee Line te nemen, en n.a.v. die trip werk te ma-
ken. Dat werk was van 18 maart 2016 – de eerste dag van Haarlemse Lente 2016 – t/m 3 april 
2016 te zien in Nieuwe Vide. De titel van dit project – Notes from the Underground - was ont-
leend aan de korte, existentialistisch getinte roman van Fjodor Dostojevski. Tegelijk verwees die 
titel naar de Underground en dus de metro.

Extra
Het feest op de eerste dag van Haarlemse Lente vond in 2016 ook plaats in Nieuwe Vide, en wel 
op 18 maart vanaf 22u. Er waren optredens van: De Witte Dieven, Steye Felix en ’t Vlaggenschip. 
Dj’s waren deze avond: Henkerchief, Crusty Locks.

Pers
1. Trendbeheer.com, auteur: Niels Post, Haarlemse Lente 2016, 20 maart 2016 
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DEELNAME AAN  
SUPERMARKET  
(STOCKHOLM, ZWEDEN)
DATA: 21 T/M 24 APRIL 2016.
Kunstenaar: Toon Fibbe
Curator: Lennard Dost

Inhoud
Nieuwe Vide deed in 2016 mee aan kunstbeurs Supermarket in Stockholm (Zweden). Supermarket 
is: “An international artist-run art fair for artist-run galleries and other artists’ initiatives. The goal of 
SUPERMARKET, the international artist-run art fair, is to provide a showcase for artists’ initiatives 
from all over the world and to create opportunities for new networks in the Swedish as well as 
the international art scene.” http://www.supermarketartfair.com 

Nieuwe Vide presenteerde op Supermarket werk van Toon Fibbe, onze eerste Focuskunstenaar.
In zijn werk kijkt Fibbe via personages, films en installaties naar de ontwikkeling van politieke en 
economische systemen en de rol van de kunstenaar en de burger ten opzichte van die systemen. 
Deze thematiek heeft hij eerder verkend in werken zoals ‘Diva’s singing the stockmarket’ en ‘And 
today shares soared above candlelight dinners’. 
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Op Supermarket liet Fibbe o.a. een nieuwe versie van zijn performance The Birth of All Flesh 
zien, waarbij iemand de patronen in een abstract expressionistisch schilderij probeerde te inter-
preteren op een manier zoals beurskoersgrafieken worden geïnterpreteerd. Daarnaast toonden 
we Fibbe’s “Invisibility Cloak” en drie van zijn videowerken, namelijk: CCMP trading Algo, bet-
ween 11:20 and 11:21, 28/09/2010, CrudeOil trading, between 10:49 and 11:34, 09/01/2015, 
NatGas trading Algo, between 19:39 and 19:44, 06/11/2011. 

Pers
1. SHIFT, auteur: Victor Moreno, http://www.shift.jp.org/en/archives/2016/05/supermarket-2016.html 
2. Reflektor M, auteur: Maria Ines Plaza, http://reflektor-m.de/kuenstler/text/northern-promises-su-
permarket-art-fair-2016-text 
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NIEUWE VIDE ACADEMY 
PRESENTS: DETOUR TO 
PARADISE
DATA: 23 APRIL T/M 8 MEI 2016.
Deelnemers: Saskia Hartog, Hanna Tuente, Iris Komen, Lauret Kortman,  
Lisanne Snoei, Charlotte Bolhuis, Ruben Zwolsman.
Coaches van Nieuwe Vide Academy 2016: Marianne Hotske Hamersma en Steye Felix.

Net als vorig jaar – met Bienvenue Chez Moi – bood Nieuwe Vide ook dit jaar weer plek aan 
jonge talenten, in de leeftijd van 15 -19 jaar. Het Nieuwe Vide Academy programma is een traject 
waaraan maximaal 10 deelnemers over een periode van enkele maanden een stevige introductie 
op de hedendaagse kunst krijgen door middel van workshops, excursies, ontmoetingen met 
kunstenaars en programmeurs, om tenslotte zelf aan de slag te gaan, door een expositie te 
maken in Nieuwe Vide. Die expositie was ‘Detour to Paradise’. 

Op basis van een intensieve kennismaking met de verschillende disciplines en aspecten van 
hedendaagse kunst, ontdekten de jongeren die deelnamen aan Nieuwe Vide Academy wat kunst 
allemaal kan zijn; van een schitterend schilderij tot een provocerende performance; hoe kunste-
naars video, tekst, sculptuur allemaal in en door elkaar gebruiken om uitdrukking te geven aan 
hoe zij in het leven staan. Ze ontmoeten kunstenaars uit het ateliercomplex van Nieuwe Vide, 
maar bezochten ook galeries en musea, spraken kunstenaars, curatoren en directeuren, en deden 
workshops bij kunstenaars. 
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Kunstenaars die bijvoorbeeld workshops gaven waren: Domenique Himmelsbach de Vries en Met-
te Sterre. Musea die werden bezocht waren o.a. Groninger Museum (Groningen)
en Museum het Valkhof (Nijmegen). Alternatieve kunstruimtes die werden bezocht waren o.a.  
The Free Café (Groningen) en Extrapool (Nijmegen). Galeries die werden bezocht waren o.a.: 
Dürst Britt & Mayhew (Den Haag). Kunstenaars die werden bezocht in Nieuwe Vide waren o.a.: 
Janneke Hopman (Haarlem) en Vito Willems (Haarlem). 

De tentoonstelling probeerde de bezoekers een ervaring te bieden waarbij zij alle hectiek van het 
dagelijks leven achter zich konden laten. De paradijselijke droomwereld die te zien was, stelde 
de toeschouwer in staat om te onthaasten. Voordat de bezoeker zich over kon geven aan de 
ontspanning, moest men eerst een route volgen. Een route vol frustratie waarbij je nagels kon 
afbijten bij een half uur durende kaasschaafsessie, een klap kon geven op een bak water gemixt 
met maïzena en waarbij tandenpoetsen nog nooit zo’n uitdaging was geweest. Daarna mocht 
men zich in ‘Het paradijs’ storten, waarbij alle zintuigen geprikkeld werden. Gouden bollen 
werden gepeld, bomen waren geen bomen meer en een tropische bloemenlucht deed de toe-
schouwer wegdromen.

De tentoonstelling werd door 220 mensen bezocht. Daaronder ook 85 scholieren. Mendelcollege 
bezocht de expositie met 50 jongeren (2 VWO 4 klassen). Het Coornhert Lyceum bezocht de 
expositie met 30 jongeren (een Havo 5 klas). 

pers
1. Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Haarlemse Kunstacademie in Nieuwe Vide, 5 januari 
2016
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¡VIVA PONTIAC!
DATA: 27 MEI – 19 JUNI 2016.
Met: Erik Kriek, Typex, DUONAR, Hajo, Harma Heikens, Willem de Ridder, Roel Smit, Lamelos, 
Fake Booij, Luuk Bode, Shamrock, Vlerk, Erik Wielaert, Barbara Stok, Peter Pontiac, Schwantz, 
Bart Nijstad, Margreet de Heer, Yiri T. Kohl, Bert Bleek, Bianca Sistermans & Hester van Has-
selt, Vince Ruarus, Maia Matches, Aimee de Jongh.
Curator: Lennard Dost

Inhoud
¡VIVA PONTIAC! Ofterwijl: Leve Pontiac! ¡VIVA PONTIAC! was een eerbetoon aan de ons ontval-
len underground held, Peter Pontiac, opgetekend door zijn collegae en vrienden. Met andere 
woorden: een persoonlijk eerbetoon. Nieuwe Vide’s jaarprogramma 2016 gaat over de counter-
culture, dus de tegencultuur die kritisch kijkt naar bestaande structuren en systemen. Pontiac 
was zo’n autonome, kritische geest. Curator, en groot stripliefhebber Lennard Dost vroeg een 
groot aantal tekenaars en kunstenaars om een soort laatste saluut te brengen. “Laat weten wat 
Pontiac voor jou heeft betekend, en/of voor de stripwereld”. In de expositie was niet alleen werk 
van Pontiac’s collegae en vrienden te zien, maar ook werk van hem zelf – genereus ter beschik-
king gesteld door zijn weduwe - en een documentaire die VPRO journalist Chris Kijne eerder 
over Pontiac had gemaakt.

Op de druk bezochte opening waren er optredens van: The Pignose Willy’s, ET Explore me en 
Jetblack Fiftysix. DJ was: The Plastic Fantastic Timemachine (alias Robert van der Kroft, de 
tekenaar van Sjors & Sjimmie). Dichter Peter van der Wal droeg gedichten voor. Alle muzikanten 
hadden op de één of andere manier een persoonlijke band met Pontiac. 
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¡VIVA PONTIAC! bleek een schot in de roos. We hebben enorm veel enthousiaste reactie gekre-
gen, van vrienden van Peter, van tekenaars en kunstenaars, van muzikanten et cetera. Planning-
technisch bleek het ook een goede zet om de expositie een week voordat de Stripdagen Haarlem 
opende te openen. Nieuwe Vide had zo eigenlijk de aftrap van de Stripdagen Haarlem. 

Bijzonderheden
Het tweede nummer van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity verscheen bij het ¡VIVA PONTIAC! 
-project. Het magazine bevatte artikelen van Gert Jan Pos, Joost Pollmann (De Volkskrant strip-
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journalist, en broer van Peter Pontiac), Mark van den Tempel, Chris Kijne en Peter Moerenhout, 
strips van Ytje Veenstra en Schwantz, en bijdragen van studenten van de richting Illustration 
Design aan ArtEZ (docent: TRIK). Het magazine was/is verkrijgbaar in Nieuwe Vide. Dit nummer 
van ons magazine werd vormgegeven door Remco Blom. De voertaal van dit nummer was 
Nederlands. Het magazine kost(te) 4,95 euro.

Daarnaast organiseerde Nieuwe Vide’s studiohuurder TRIK een workshop voor de studenten 
waaraan hij les geeft op ARTEZ (Zwolle). De 10 studenten kregen informatie over wie Peter 
Pontiac was, over wat hij allemaal heeft gedaan en waar hij voor stond, en maakten in twee 
weken voorafgaand aan de opening van onze expositie een schildering op borden, die we 
speciaal daarvoor hadden aangebracht aan hekken die om het naburige pand heen stonden. 

Kunstenaar Willem de Ridder maakte speciaal voor de expositie een audiotour. Op onderstaande 
foto worden studenten gade geslagen door hem.

Pers
1. Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Eerbetoon aan Peter Pontiac; De man die zijn pen niet 
liet dansen voor de duivel, 25 mei 2016 
2. www.8weekly.nl, auteur: Sonja Schulte, Een onaf boek houdt nooit op, 2 juni 2016
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AS EACH OF US  
WAS SEVERAL,  
TOGETHER WE BECAME 
QUITE A CROWD
DATA: 8 JULI T/M 31 JULI 2016.
Met: Toon Fibbe.
Curator: Lennard Dost

Inhoud
Als onderdeel van de 1-jaar-durende samenwerking tussen Nieuwe Vide en kunstenaar Toon 
Fibbe, had Fibbe in juli 2016 een solo expositie in Nieuwe Vide. In zijn solo expositie keek Fibbe 
via personages, films en installaties naar de ontwikkeling van politieke en economische systemen 
en de rol van de kunstenaar en de burger ten opzichte van die systemen. In de tentoonstelling 
was een speciale plek ingeruimd voor werk dat Fibbe eerder samen met Laura Wiedijk ontwikkel-
de tijdens een residency in Kunsthuis Syb (Beetsterzwaag). 
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Toon Fibbe (1987, Rotterdam) studeerde aan de Rietveld Academie en het Piet Zwart Instituut. Hij 
was o.a. deelnemer aan de Jan van Eyck Academie en ‘artist in residence’ bij Kunsthuis Syb 
(Beetsterzwaag), Bains Connective (Brussel) en Deltaworkers (New Orleans). www.toonfibbe.com 

De opening van “As each of us was several, together we became quite a crowd” was redelijk 
goed bezocht. Wel bleek juli een moeilijke maand qua publieksbereik. 
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WIFI, CONNECTIVITY 
AND DIGITAL  
UTOPIANISM
DATA: 9 SEPTEMBER – 13 NOVEMBER 2016
Met: Natasha Taylor, Lance Wakeling, Gabor Kerekes, Raluca Croitoru, Dennis de Bel,  
Roel Roscam Abbing, Richard Vijgen, Claudia Maté, Deeplab, Ryan S. Jeffery & Boaz Levin.
Curator: Lennard Dost

Inhoud
We zijn tegenwoordig allemaal online. De digitale wereld is onderdeel geworden van ons allen. 
Tegelijk is de manier waarop we nu gebruik maken van internet mogelijk anders dan we destijds, 
bij de start van het internet, onszelf in het vooruitzicht hadden gesteld. We hadden destijds, toen 
internet ontstond, grote idealen, dachten aan mooiere werelden, en ieders ‘stem’. Maar, wat is er 
van die idealen terecht gekomen? 

In 2016 was het precies 25 jaar geleden dat het wereldwijde web (www) toegankelijk werd voor 
het publiek. WIFI, Connectivity and Digital Utopianism liet werk zien van kunstenaars die zich 
bezighouden met hoe technologie ons dagelijks leven beïnvloedt, en/of hoe wij technologie 
aanwenden om ons dagelijks leven te beïnvloeden. Wat is er geworden van de digitale droom? 
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WIFI, Connectivity and Digital Utopianism bleek een schot in de roos. Het onderwerp sprak een 
breed publiek aan en sloot tegelijk goed aan op deze tijd. 

Extra
Onderdeel van WIFI, Connectivity and Digital Utopianism was ook een lezingenprogramma.
Op 8 oktober waren er lezingen van:
– Theo Ploeg
– Arie Altena

Op 22 oktober waren er lezingen van:
– Josephine Bosma
– Michael Stevenson

Bij het project organiseerden we op 9 september 2016, dus de dag van de opening, de tweede 
editie van Nacht Vide, onze buitenbioscoop (waarvan de eerste editie in september 2015 plaats-
vond). De films die we lieten zien haakten thematisch aan bij het onderwerp van de expositie. 
Die films waren:
– Lo and Behold: Reveries of the Connected World’ (2016) van Werner Herzog, die bij ons in 
Haarlem in Nederlandse première ging! (Met dank aan Filmschuur, Haarlem). In de documentaire 
onderzoekt Herzog het internet en ‘de verbonden wereld’. Duur: 98 minuten. Engels gesproken, 
Nederlands ondertiteld.
–‘Steve Jobs’ (2015) van regisseur Danny Boyle. Een portret van Steve ‘Apple’ Jobs in drie bedrij-
ven: van de start van Jobs’ digitale revolutie tot de lancering van de IMac. Duur: 122 minuten. 
Engels gesproken, Nederlands ondertiteld.

We organiseerden bij dit project ook een educatieve workshop. De workshop werd gegeven door 
kunstenaar Tyas Leeuwerink. Er kwamen in totaal 30 leerlingen in twee ‘shifts’ van 1,5 uur voor 
een rondleiding + creatieve opdracht. De jongeren zaten in 3 VMBO aan Katholieke Scholenge-
meenschap Hoofddorp.

Bijzonderheden
Het derde nummer van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity verscheen bij het project WIFI, Con-
nectivity and Digital Utopianism. Het magazine bevatte artikelen van Geert Lovink, Arie Altena, 
Toon Fibbe (twee artikelen), Josephine Bosma, Michael Stevenson en Theo Ploeg, een strip van 
Schwantz en illustraties van Illustrarie. De voertaal van het magazine was Engels. Nieuwe Vide’s 
JOH no. 3 was vanaf 13 september 2016 verkrijgbaar in Nieuwe Vide. Het magazine werd vorm-
gegeven door Noa Defesche & Bohye Woo en kost 4,95 euro.

Bezoek
De tentoonstelling werd door 633 mensen bezocht. Daartoe niet gerekend: de 102 bezoekers 
van de Nacht Vide cinema (omdat die apart staan vermeld bij Nacht Vide). Wel tot de 633 bezoe-
kers gerekend: de bezoekers van ons Kunstlijn weekend begin november 2016. 
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Pers 
1. Radio105, radio interview met Saskia Burggraaf, over WIFI, Connectivity and Digital Utopianism 
en artikel op website: Wifi en verbondenheid bij Nieuwe Vide, 6 september 2016
2. Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Nieuwe Vide en de ‘digitale utopie’; Twijfels over 
wereldwijd web, 5 oktober 2016 
3. De Volkskrant, auteur: Jeanne Prisser, De cyberfeministen kunnen tevreden zijn, 7 oktober 
2016 
4. Metropolis M.com, auteur: Lotte van Geijn, Van hedendaagse wichelroedes tot de spinnen-
webachtige infosphere - de tentoonstelling WIFI, Connectivity and Digital Utopianism in Nieuwe 
Vide, 20 oktober 2016
5. Jegens & Tevens.nl, auteur: Nathalie van der Lely, Interview Natasha Taylor, 2 
november 2016
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TRANSMISSIONS:  
BRAGA & COLBURN
VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016. AANVANG: 20U.
Met: Rita Braga & Martha Colburn
Curator: Lennard Dost

Inhoud
Op vrijdag 25 november 2016 organiseerden we een speciale avond met film en performance 
van Rita Braga en Martha Colburn. BRAGA (PT) & COLBURN (US/NL) is een muziek-, film- en 
theatraal performance duo. Braga heeft een repertoire van nummers in 15 talen. Ze gaat van 
oude Broadyway musicals naar Bollywood, door de tunnels van Space Age Pop, klimmend naar 
de ‘Stairway to the Stars’. https://superbraguita.com 
Braga gaf deze avond een muzikale performance in een magische setting, met projecties en 
kostuums. De projecties - gemaakt door Martha Colburn - en kostuums waren speciaal gemaakt 
voor deze performance. http://marthacolburn.com 
Bij dit bijzondere evenement werden fragmenten gebruikt uit BRAGA’s meest recente Operette ‘A 
QUANTIC DREAM”, waar Martha Colburn de visuals voor heeft gemaakt. Braga & Colburn waren 
allebei aanwezig op de avond. 

Pers
1. Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Luchtige multimedia zijn te  
’internationaal’ voor Haarlem, 27 november 2016 
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THE SHARK’S  
PRETTY TEETH
DATUM VOORTRAJECT: SEPTEMBER T/M DECEMBER 2016. 
DATUM OPERA: 9 DECEMBER 2016.
Met studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK): Sara Ceruti, 
Berk Duygun, Daniele Formica, Hanna Ijas, Shani Leseman, Brigitte Louter, Julia Olaussen, 
Valter Palaps, Salome Pegler, Kristel Rigaud, Merel Van Erpers Rooijaards, Emilie Ruitinga, 
Leonie Schneider, Jan Steenman.
Docent/coach: kunstenaar Toon Fibbe.
Initiator: Lennard Dost

Inhoud
Als je aan opera denkt, denk je aan schreeuwende diva’s op een podium. In grootse jurken en 
kostuums. Opera wordt gezien als een soort antiek entertainment voor de welgestelden in onze 
maatschappij. Maar is opera dat wel? Als je goed kijkt, zie je dat veel opera’s juist een politieke 
lading hebben en bedoeld zijn/waren om aan het denken te zetten. De opera La muette de 
Portici bijvoorbeeld zou de Belgische revolutie in 1830 aangewakkerd hebben. En Marriage of 
Figaro is een aangepaste versie van een stuk dat was veroordeeld door het Franse hof, omdat 
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het te revolutionair zou zijn. In ‘The Shark’s Pretty Teeth’ gingen we kijken naar de historie van 
opera en haar theatrale vormen in politiek, het echte leven en het podium. Het uitgangspunt bij 
dit project was het epische theater van Bertolt Brecht (1898-1956). Volgens Brecht moet de 
toeschouwer zich niet emotioneel laten meeslepen. In plaats daarvan moet hij/zij kritisch kijken 
naar wat er op het podium gebeurt en daarna kritisch op zichzelf reflecteren. Bertolt Brecht was 
dichter en toneelschrijver. Hij wordt beschouwd als de grote naam van het Oost-Duitse toneel. 
Brecht had grote doelen; hij wilde dat zijn werk zou bijdragen aan een betere wereld. Het doel 
van dit project in Nieuwe Vide was: het maken van een opera en deze opera daarna opvoeren in 
Nieuwe Vide. Maar niet voordat we hadden vastgesteld wat een opera eigenlijk is en opera dus 
hadden gedeconstrueerd. Wie zegt dat opera een podium nodig heeft? Wie bepaalt wat een 
goede zangstem is? Of dat muziek een melodie nodig heeft? Wij bepalen dat zelf! ‘The Shark’s 
Pretty Teeth’ was een samenwerking tussen Toon Fibbe, die bij dit project optrad als docent, Nieu-
we Vide en de KABK. De eerste contacten en het idee voor het project komen van Lennard Dost, 
die Fibbe vroeg als docent bij dit project. Fibbe introduceerde vervolgens 14 studenten van de 
KABK gedurende de maanden september t/m december in de wereld van Brecht en opera. Van 
week 36 t/m week 49 kwamen de studenten en Fibbe elke week een aantal uren bijeen op de 
KABK. Uiteindelijk uitmondend in een opera in Nieuwe Vide op 9 december 2016 (try-out om 16u, 
opera om 19.30u). De studenten kregen 3 ECTS voor deelname aan het project. 
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Door de werkbijdrage Jong talent + Opdrachtgever van het Mondriaan Fonds was Fibbe o.a. in 
staat om elke week les te komen geven aan de studenten, op de KABK. 
Er hadden zich uiteindelijk maar liefst 35 studenten opgegeven voor deelname aan dit traject; 
KABK’s Martijn Verhoeven en Toon Fibbe hebben vervolgens gezamenlijk 14 studenten geselec-
teerd.

Bijzonderheden
Er verscheen ook weer een nieuw nummer van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity bij dit project. 
NVJOH nummer 4 bevatte bijdragen van o.a. Luuk Verpaalen, Kester Freriks, Schwantz, Illustrarie, 
Millie Taylor, Doc Rossi, Michiel Westbeek en Patricia Simpson, en was vanaf januari 2017 ver-
krijgbaar in Nieuwe Vide. Het magazine werd vormgegeven door Andréas van der Mast en 
Carmel Klein en kost 4,95 euro.  

Pers
1.Jegens & Tevens.nl, auteur: Nathalie van der Lely, Toon Fibbe/ The Shark’s Pretty Teeth,  
8 december 2016



Pagina 48  |  Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2016



Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2016  |  Pagina 49

BIJLAGE 2
Overzicht artikelen/uitingen 
verschenen in de pers
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Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Haarlemse Kunstacademie in Nieuwe Vide, 5 januari 
2016

Metropolis M.com, auteur: Alix de Massiac, In Search of Thomas Pynchon 
Interview Lennard Dost, 26 januari 2016

www.8weekly.nl, auteur: Sonja Schulte, Pynchon debuteert als pop, 13 februari 2016

Trendbeheer.com, auteur: Niels Post, Rotterdam Contemporary 2016, 13 februari 2016

www.lost-painters.nl, auteur: Niek Hendrix, Rotterdam Contemporary Art Fair 2016,  
http://www.lost-painters.nl/rotterdam-contemporary-art-fair-2016, 13 februari 2016 

Tubelight, auteur: Lotte van Geijn, Tegenreactie op hapklare antwoorden, maart 2016

Trendbeheer.com, auteur: Niels Post, Haarlemse Lente 2016, 20 maart 2016 

Reflektor M, auteur: Maria Ines Plaza, Northern Promises, 30 april 2016

SHIFT, auteur: Victor Moreno, Supermarket 2016, 9 mei 2016

Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Eerbetoon aan Peter Pontiac; De man die zijn pen niet 
liet dansen voor de duivel, 25 mei 2016 

www.8weekly.nl, auteur: Sonja Schulte, Een onaf boek houdt nooit op, 2 juni 2016

Radio105, radio interview met Saskia Burggraaf, over WIFI, Connectivity and Digital Utopianism + 
artikel op website: Wifi en verbondenheid bij Nieuwe Vide, 6 september 2016

Haarlems Dagblad, auteur: Nadieh Bingels, ’Zolang Erik de Vlieger hier zit, gebeurt er niks’,  
13 september 2016 

Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Nieuwe Vide en de ‘digitale utopie’; Twijfels over wereld-
wijd web, 5 oktober 2016 

De Volkskrant, auteur: Jeanne Prisser, De cyberfeministen kunnen tevreden zijn, 7 oktober 2016 

Metropolis M.com, auteur: Lotte van Geijn, Van hedendaagse wichelroedes tot de spinnen-
webachtige infosphere - de tentoonstelling WIFI, Connectivity and Digital Utopianism in Nieuwe 
Vide, 20 oktober 2016

Jegens & Tevens.nl, auteur: Nathalie van der Lely, Interview Natasha Taylor,  
2 november 2016
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Jegens & Tevens.nl, Nieuwe Vide Open Studio’s, 14 november 2016

Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Luchtige multimedia zijn te ’internationaal’ voor Haarlem, 
27 november 2016

Haarlems Dagblad, auteur: Leontien van Engelen, Mondriaanfonds steunt Nieuwe Vide met 
subsidie, 30 november 2016. Artikel is zelfde dag doorgeplaatst in Ijmuider Courant

Haarlems Dagblad, auteur: kunstredactie, Nieuwe stadsgenoten maken films over hun leven in 
Haarlem; binnenkort te zien in Nieuwe Vide, 8 december 2016 

Jegens & Tevens.nl, auteur: Nathalie van der Lely, Toon Fibbe/ The Shark’s Pretty Teeth,  
8 december 2016
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BIJLAGE 3
Selectie van in 2016 verschenen 
artikelen over Nieuwe Vide
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