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ALGEMEEN
Maatschappelijke thema’s, machtsrelaties, voortschrijdende technologie, de vraag hoe mensen 
met elkaar omgaan, en wat voor rol kunst daarbij kan spelen: dat is waar de programmering van 
Nieuwe Vide in 2018 (en 2016 en 2017) over ging. In 2018 konden we ons programma succesvol 
onder de aandacht van een (jong) publiek brengen. De pers schreef met grote regelmaat over 
onze tentoonstellingen. Met name de expositie ‘We are as gods and might as well get good at it’ 
deed het goed, met artikelen in Metropolis M, Haarlems Dagblad en een 2-pagina-tellend artikel 
in De Volkskrant. 

We wisten het niveau van ons publieksbereik binnen Nieuwe Vide te consolideren. Opvallend is 
wel dat de grote hoeveelheid positieve persreacties, het enthousiasme van de landelijke fondsen 
voor ons programma, en een groeiend aantal samenwerkingen in en buiten Haarlem 
zich in de afgelopen jaren – zo ook in 2018 – niet makkelijk vertaalde in een fors grotere toe-
stroom van publiek naar onze locatie. De excentrische ligging en de achterblijvende ontwikkeling 
van de verblijfsfunctie van het terrein waar Nieuwe Vide gelegen is hebben nog steeds een 
dempend effect op het daadwerkelijke bezoek. Dat baart ons zorgen. We zijn daarom sinds 2017 
gaan experimenteren met een randprogramma voor specifieke doelgroepen. Dit zijn kleine 
bijeenkomsten waarin we ons kunnen richten op de interesse van een specifieke groep, zoals 
“Nieuwe Vide Cineclub”, een jaarlijkse filmclub voor Nieuwe Haarlemmers, oorspronkelijk afkom-
stig uit landen als Syrië, Afghanistan en Iran. En zoals in 2018 de samenwerking met jongerenor-
ganisatie Triple Threat uit Haarlem, gevestigd in Schalkwijk, de grootste wijk van Haarlem met 
grote diversiteit. 
We hebben ons enthousiast ingezet voor het versterken van de band met onze buurt, de lokale 
omgeving en de atelierhuurders. 
Met name de wekelijkse, informele Soephoek-bijeenkomsten droegen hier aan bij. Ook het 
Kunstlijnweekend dat traditioneel begin november wordt georganiseerd, en waarbij kunstenaars 
in Haarlem hun deuren openen voor een breed publiek, deed in dat opzicht een duit in het zakje. 
Een paar honderd bezoekers brachten dat weekend een bezoek aan Nieuwe Vide, en zagen wat 
er hier achter de voordeur zoal gebeurt.  



Pagina 4  |  Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2018

Van 2016 t/m 2018 stond onderzoek naar counter culture (tegencultuur) centraal in het program-
ma van Nieuwe Vide. De tegencultuur kijkt kritisch naar de populaire cultuur, bevraagt, en plaatst 
waar nodig kanttekeningen. De tegencultuur redeneert en organiseert vanuit sociale en maat-
schappelijke betrokkenheid en vanuit een groot gevoel voor gemeenschap en maatschappij. Het 
programma is niet bedoeld om enkel kritiek te leveren op de mainstream, maar vooral om tegen-
cultuur in kaart te brengen en alternatieven aan te dragen die zich niet in het vizier van de 
gevestigde orde bevinden. Hoe kun je op een andere manier maatschappelijke problemen het 
hoofd bieden? Hoe kun je als kunstinstelling oplossingen aandragen? Ons jaarprogramma 2017 
& 2018, met als titel “Thinking through the counter culture”, en ons jaarprogramma 2016, “We lost 
control again”, vormden samen dit meerjarige onderzoeksprogramma, ontworpen door Nieuwe 
Vide directeur/curator Lennard Dost. Eind 2018 sloten we ons driejarig onderzoek af met een dag 
met lezingen waarin we op zoek gingen naar de plek van de counterculture anno nu. Bij die 
lezingendag werden niet alleen kunstenaars en theoretici die de afgelopen drie jaar bij ons 
programma waren betrokken (Theo Ploeg, Bernardo Zanotta) uitgenodigd, maar ook specialisten 
uit het buitenland. Zoals schrijver en literatuurcriticus Manuel Luis Martinez (USA), eigenaar van 
de radicale Five Leaves Bookshop Ross Bradshaw (UK) en fotograaf Jim Campers (BE), die alle 
drie speciaal voor de lezing overkwamen naar Haarlem.

Ook maakten we in 2018 een afsluitende publicatie, waarin we op zoek gingen naar een  
antwoord op de vraag wat counter culture vandaag de dag nog betekent, en waar ze nu is te 
vinden. Auteurs van de publicatie waren o.a. Theo Ploeg, Manuel Luis Martinez, Bernardo  
Zanotta, Kester Freriks, George Vermij, Dr. Joanna Freer, Dr. Susan Lewak en Ross Bradshaw. De 
publicatie werd vormgegeven door studenten grafisch ontwerp van de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten (KABK, Den Haag). Deze studenten worden tijdens het vak Design Office in 
contact gebracht met de praktijk en gaan voor opdrachtgevers van buiten de kunstacademie aan 
de slag. De hoofdredactie werd vanuit Nieuwe Vide gedaan door Lennard Dost en Ytje Veenstra.

In ons tentoonstellingsprogramma 2018 onderzochten we wat de tegencultuur anno nu nog 
betekent, in een wereld die meer dan ooit gefragmenteerd is. We waren benieuwd naar de 
erfenis van de counter culture en specifiek naar wat het gedachtegoed van de tegencultuur van 
een vorige generatie tegenwoordig betekent. Door middel van tentoonstellingen, lezingen, 
bijeenkomsten en workshops zochten we de dialoog met de hedendaagse kunstpraktijk, het 
experiment en de populaire cultuur. Inhoudelijk richtten we onze pijlen op vormen die wij allen 
in ons dagelijkse (Westerse) bestaan tegenkomen, zoals televisie, popmuziek, consumentisme en 
internetcultuur. Maar we hadden ook aandacht voor specifieke groepen uit onze samenleving. In 
2018 werd onze Nieuwe Vide CineClub samengesteld door de Nederlands-Iraanse curator 
Katayoun Arian. Arian kreeg bij de organisatie hulp van Braziliaans kunstenaar Bernardo Zanotta. 
Migratie – het onderwerp van CineClub - is breder opgevat. Waar bij Editie 2016 en Editie 2017 
enkel vluchtelingen deel uitmaakten van de Cineclub, was er nu ook plaats voor mensen die om 
andere redenen naar Nederland zijn gekomen. 

Wij zijn ons er van bewust dat de wereld verandert en willen daar in onze organisatie en  
programmering aandacht aan besteden. CineClub is in dat opzicht een waardevolle stap.  
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Het brengt ons in aanraking met andere culturen. Nieuwe Vide is in Haarlem en omgeving een 
plek voor beeldende kunst, maar ook voor het samenbrengen van mensen met verschillende 
achtergrondverhalen. Cineclub maakt de diversiteit van Haarlem zichtbaar, en biedt deelnemers 
de mogelijkheid hun verhalen te delen met een breed publiek. Daarnaast krijgen deelnemers de 
kans nieuw werk te ontwikkelen, waardoor ze zich nog beter kunnen profileren als kunstenaar 
en/of film maker. Zowel deelnemers als bezoekers van de evenementen komen in aanraking  
met de nationale en internationale filmscene, en worden gestimuleerd om op een andere  
manier te kijken naar maatschappelijke vraagstukken aan de hand van films.  
Cineclub stimuleert toenadering en discussie. 

OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN 
02-02-18 t/m 04-03-18 TT: Big Stories need human stakes

23-03-18 t/m 01-04-18 TT: Make Room! Make Room! (Bernardo Zanotta)

12-04-18 t/m 15-04-18 Beurs: Supermartket Art Fair (Stockholm) – Bernardo Zanotta

20-04-18 t/m 13-05-18 TT: The Broom of the System

26-05-18 t/m 17-06-18 TT: Dr. Ranoud’s Lab

29-06-18 t/m 01-07-18 TT: Nieuwe Vide Studio's #3: Jaromir Mulders

07-09-18 t/m 04-11-18 TT: We are as gods and might as well get good at it

28-09-18 t/m 30-09-18 Festival: Haarlemse Herfst (Haarlem) – Bernardo Zanotta

03-11-18 Festival: Kunstlijn Haarlem (Haarlem)

30-11-18 t/m 16-12-18 TT: Yippie Ya Yee (Nieuwe Vide Academy)

Voor een uitgebreid verslag per tentoonstelling, zie Bijlage 1.

OVERZICHT ACTIVITEITEN (NIET TENTOONSTELLINGEN)
Datum In het kader van activiteit

Gehele jaar Buurtactiviteiten Wekelijks soep eten met de buurt

13-01-18 Nieuwe Vide Cineclub – Stories 

of Migration

Filmscreening

10-01-18 Sound Hackspace Avond met performance in Nieuwe Vide

13-01-18 Nieuwe Vide Cineclub Dag met film screenings in Nieuwe Vide

24-01-18 Sound Hacskspace Atari Punk Console workshop door Jaromir Mulders

31-01-18 Sound Hackspace Live Coding workshop door Jaromir Mulders

02-02-18 TT: Big stories need human stakes Opening tentoonstelling

07-02-18 Sound Hackspace Avond met performance in Nieuwe Vide

21-02-18 Sound Hackspace Circuit Bending workshop door Jaromir Mulders

22-02-18 Nieuwe Vide Cineclub Film screenings op locatie; De Pletterij (Haarlem)

06-03-18 Educatie Meet Art Now Workshop

09-03-18 Performance avond Ether Snuiven

21-03-18 Performance avond Sound Hackspace avond op locatie (De Pletterij, Haarlem)

17-04-18 Educatie Meet Art Now Workshop

23-03-18 Publicatie Release publicatie Bernardo Zanotta

23-03-18 TT: Make Room! Make Room! Begin project met week filmopnames in Nieuwe Vide

30-03-18 TT: Make Room! Make Room! Opening voor publiek
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12-04-18 t/m 15-04-18 Supermarket Art Fair Beurs  

(Stockholm)

Presentatie Bernardo Zanotta

20-04-18 TT: The Broom of the System Opening. Met meerdere performances. Met DJ Henkerchief. 

23-05-18 Nieuwe Vide's Journal of  

Humanity no. 7: Soepboek

Presentatie publicatie met eten

26-05-18 TT: Dr. Ranoud's Lab Opening tentoonstelling

16-06-18 t/m 17-06-18 Festival: Houtfestival  

(Haarlemmerhout, Haarlem)

Performances Jentley Drieman & Jaromir Mulders,  

Lucas van Eeden

29-06-18 TT: Nieuwe Vide Studio's #3:  

Jaromir Mulders

Opening

13-07-18 Performance avond Farewell! (Till 

soon)

Opening. Licht en geluid performances in Nieuwe Vide 

door Vito Willems en vrienden. I.v.m. vertrek Vito naar 

Berlijn.

07-09-18 TT: We are as gods and might as 

well get good at it

Opening tentoonstelling. Met DJ Crazy Crudesjev.

28-09-18 t/m 30-

09-18

Festival: Haarlemse Herfst Presentatie Bernardo Zanotta in Stal Vosse (Haarlem)

03-11-18 Festival: Kunstlijn (Haarlem) Mother Mainstream expositie door huurders in gang van 

Nieuwe Vide pand

03-11-18 Festival: Kunstlijn Counterculture NOW lezing programma in expositieruimte

30-11-18 TT: Yippie Ya Yee Opening tentoonstelling. Met DJ Henkerchief.

21-12-18 t/m 23-12-18 Festival: GOLF festival op 3 loca-

ties in Haarlem: 37PK, De Pletterij, 

Nieuwe Vide

Performances in Nieuwe Vide op zondag 23 december

30- 12-18 Nieuwe Vide's Journal of Humani-

ty no. 8: Counterculture NOW

Release publicatie

ONDERSTEUNING
In 2018 werd het jaarprogramma van Nieuwe Vide ondersteund door het Mondriaan Fonds  
(regeling meerjarige ondersteuning presentatie-instellingen, 2017-2018) en door Gemeente 
Haarlem (meerjarige cultuurregeling). Ons buurtprogramma 2018 werd, net als in 2016 en 2017, 
ondersteund door BankGiro Loterij Fonds. Nieuwe Vide vindt het belangrijk om mensen uit de 
lokale omgeving bij onze programmering te betrekken en hen creatief te stimuleren. Dankzij het 
BankGiro Loterij Fonds konden we daartoe in 2018 wederom activiteiten organiseren.

In augustus 2018 hebben we bij het Mondriaan Fonds een subsidieaanvraag gedaan voor ons 
jaarprogramma 2019 en 2020, ontworpen door directeur/curator Lennard Dost. Begin december 
hoorden we dat het Mondriaan Fonds onze aanvraag heeft gehonoreerd, en Nieuwe Vide  
de komende twee jaren ondersteunt met 85.000 euro per jaar. Gemeente Haarlem  
heeft de subsidie voor Nieuwe Vide voor de jaren 2019 & 2020 verhoogd tot  
130.000 euro op jaarbasis.
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SAMENWERKINGEN

DOCU LAB (HAARLEM) 
DOCU LAB is een community van documentairemakers, die een binding hebben met de stad 
Haarlem. Elke laatste donderdag van de maand vertoont deze groep makers hun documentaires 
in De Pletterij (Haarlem). We werkten samen met DOCU LAB bij de Nieuwe Vide CineClub.  
De leden van de CineClub volgden in het kader van het traject twee workshops bij DOCU LAB. 
De screening van de video’s die leden van de Cineclub maakten, vond op donderdag 22 februari 
2018 plaats in De Pletterij. 

WORM (ROTTERDAM), ROODKAPJE (ROTTERDAM),  
VHDG (LEEUWARDEN), EXTRAPOOL (NIJMEGEN), SIGN (GRONINGEN)
In samenwerking met kunstinitiatieven WORM (Rotterdam), Roodkapje (Rotterdam), VHDG  
(Leeuwarden), EXTRAPOOL (Nijmegen), SIGN (Groningen) organiseerde Nieuwe Vide op 
9 februari 2018 in Roodkapje (Rotterdam) de eerste editie van de Not For Profit Art Party. 
Uitgangspunt van de Not For Profit Art Party was de vraag hoe non-profit instellingen in Neder-
land de weg vinden naar een nieuw publiek, met name tijdens een belangrijk moment zoals Art 
Rotterdam (dat plaatsvond van 7 – 10 februari 2018). De ambitie was om een toegankelijk 
platform te zijn waarin een veelheid aan visies en perspectieven voor het voetlicht te brengen.
Nieuwe Vide programmeerde op de party performances van kunstenaars Lukas Simonis en Anan 
Striker en een optreden van het trio ‘René & Margritte’ (bestaande uit o.a. Gilly van Zanten en 
Morice Trotsky) 

Kunstmagazine Metropolis M schreef over het nieuwe initiatief.
https://www.metropolism.com/nl/features/34301_not_for_profit_art_party 
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Ook NRC Handelsblad berichtte erover, in het artikel dat ze schreef over Art Rotterdam:
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/08/non-profit-galeries-mijden-art-rdam-a1591500 

In totaal bezochten 800 mensen de Not for Profit Art Party.

DE PLETTERIJ (HAARLEM)
De Pletterij is het debat- en cultuurpodium in Haarlem. De Pletterij organiseert jaarlijks ruim 120 
debatten, lezingen, concerten, documentaire- en filmvoorstellingen. (https://www.pletterij.nl) 
We werkten in 2018 actief met De Pletterij samen. De screening van de video’s van de leden van 
de Nieuwe Vide Cineclub vond op 22 februari 2018 plaats in Nieuwe Vide. Op 21 maart 2018 
vond de afsluitende Sound Hackspace performance avond plaats in De Pletterij (Haarlem). En in 
samenwerking met 37PK (Haarlem), De Pletterij (Haarlem) en Quartair (Den Haag) organiseerden 
we in december 2018 de eerste versie van het GOLF-festival, waarover verderop in dit verslag 
meer informatie.

HOUTFESTIVAL (HAARLEM)
In 2018 deed Nieuwe Vide mee aan het Houtfestival in de Haarlemmerhout in Haarlem.
Op zaterdag 16 juni was de audiovisuele performance ‘Geluk?’ van Jaromir Mulders & Jentley 
Drieman te zien, dat ontwikkeld was tijdens een residentie bij het Kameroperahuis.
Mulders – in 2018 afgestudeerd aan Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) – en Drieman – 
in 2018 afgestudeerd aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem – namen je mee naar een 
wereld waar theater, muziek en technologie elkaar versterken. Op zondag 17 juni was er vanuit 
Nieuwe Vide een performance van Lucas van Eeden te zien. Lucas van Eeden studeerde in de 
zomer van 2018 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. In 
zijn doorlopende installatie - deels performance, deels een kook-show - bevroeg Van Eeden het 
begrip ‘werk’ en deed hij een poging om ‘de werkruimte’ de herdefiniëren. Curator van het pro-
gramma was Lennard Dost.

TRIPLE THREAT (HAARLEM) EN HAAGS HIPHOP CENTRUM (DEN HAAG)
Triple Threat is een jongerenorganisatie uit Haarlem, die jaarlijks honderden jongeren tussen de 
acht en negentien jaar stimuleert om via muziek, sport, dans en kunst hun eigen smaak en 
kwaliteiten te ontdekken. (https://www.triplethreat.nl) 
In samenwerking met Triple Threat hebben we het Planet Vide project ontwikkeld, een traject 
over hip hop, met workshops voor jongeren uit Haarlem Schalkwijk, op de locatie van Triple 
Threat in winkelcentrum Schalkwijk. Het project omvatte ook film screenings in Nieuwe Vide 
(januari 2019) en een expositie over hip hop in Nieuwe Vide (januari 2019).  
In december 2018 hebben bij de vestiging van Triple Threat in Schalkwijk workshops  
plaatsgevonden. 
Do 27 dec. 15u - 17u. Graffiti-workshop
Vrij 28 dec. 15u - 17u. Breakdance-workshop



Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2018  |  Pagina 11

PERFORMANCE JAROMIR MULDERS EN JENTLEY DRIEMAN

PERFORMANCE LUCAS VAN EEDEN
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De workshops werden gegeven door professionals van het Haags HipHop Centrum (Den Haag), 
waarmee we eveneens samenwerkten voor dit project. Ook in januari 2019 vonden er nog 
workshops plaats:
Wo 2 jan. 15u - 17u. Beats maken-workshop
Do 3 jan. 15u - 17u. Rap/Spitt/lyrics-workshop
Vrij 4 jan. 15u - 17u. Turntable/DJ/scratch-workshop

Per workshop waren er telkens 10 plekken beschikbaar. Elke workshop zat vol. Totaal aantal 
deelnemers: 50 jongeren.

Tijdens de expositie in Nieuwe Vide – te zien van zaterdag 12 januari t/m zondag 20 januari 
2019 vond ook een optreden en benefietveiling People Before Likes plaats, georganiseerd door 
rapper Dya Logue (waarvan de opbrengst werd gedoneerd aan Voedselbank Haarlem-Oost)

FOCUSKUNSTENAAR 
Kunstenaar Bernardo Zanotta (1996, Porto Alegre, Brazilië) was in 2018 onze Focuskunstenaar. 
(https://bernardozanotta.nl) De Focuskunstenaar is een jonge kunstenaar waar we gedurende 
een jaar samen mee optrekken. Per jaar heeft Nieuwe Vide één Focuskunstenaar. We zijn in 2016 
gestart met ons Focuskunstenaars-programma, vanuit de gedachte dat een intensieve samenwer-
king de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar extra stimuleert en verdiept. Tegelijk wordt zijn/
haar zichtbaarheid vergroot, doordat we zijn/haar werk op meerdere momenten onder de aan-
dacht kunnen brengen van een publiek. Zanotta - in 2018 afgestudeerd aan Gerrit Rietveld 
Academie (Amsterdam) - is een Braziliaans kunstenaar die voornamelijk werkt met film- en video 
formats. Hij behandelt onderwerpen als sci-fi, ‘counterculture’ en hedendaagse iconografie. Zijn 
oeuvre omvat films, installaties, performances, fotografie en archiefonderzoek.
In 2018 presenteerden we Zanotta’s werk op kunstbeurs Supermarket (Stockholm). Daarnaast 
kreeg hij in april 2018 een solo-expositie in Nieuwe Vide. Ter begeleiding van deze twee presen-
taties verscheen de publicatie “Thanks I will check into that, do you or can you point out a 
starting point where to look?”. De publicatie is een uitgave van Nieuwe Vide, en stond onder 
redactie van Zanotta. Auteurs waren: Bernardo Zanotta, Katayoun Arian, Kaya Erdinc, Juliana 
Costa. Nieuwe Vide directeur Lennard Dost schreef een voorwoord. De vormgeving van het 
magazine werd gedaan door: Dirk Verweij & Medeina Musteikyte.  

Ook vertegenwoordigde Zanotta Nieuwe Vide in september 2018 bij het Haarlemse Herfst-festival 
(Haarlem). Daar presenteerde hij zijn – met de steun van Nieuwe Vide tot stand gekomen - nieu-
we video-installatie ESTÁBULO (SECOND DAWN), geïnspireerd op het science fiction boek Second 
Dawn van science fiction schrijver Arthur C. Clarke uit 1951. 
Tenslotte was Zanotta als organisator betrokken bij Nieuwe Vide CineClub editie 2018 en hielp hij 
als ZZP’er bij de organisatie van het project van Amerikaans filmmaker Damon Packard, een 
proces dat begon in december 2018, en dat leidde tot de solo-expositie van Packard in Nieuwe 
Vide in februari 2019. 
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PUBLICATIE BERNARDO ZANOTTA

Zanotta heeft veel profijt gehad van de steun van Nieuwe Vide. Zijn film ‘Heart of Hunger’, die op 
kunstbeurs Supermarket (Stockholm) in première ging namens Nieuwe Vide, won in 2018 een 
Zilveren Luipaard tijdens de 71e editie van het Internationaal Filmfestival van Locarno (Zwitser-
land) in de categorie korte film. RTL Boulevard, Panorama, Filmfonds en Eye maakten melding van 
de winst. De Filmkrant (www.filmkrant.nl) interviewde Zanotta in 2018. Haarlems Dagblad schreef 
voor de opening van de Haarlemse Herfst een artikel over Zanotta. Heart of Hunger werd in een 
later stadium in 2018 nog vertoond op Cine Esquema Novo (Porto Alegre, Brazilië), Fringe! Queer 
Film & Arts Fest (Londen, VK) en op Absent Without Leave (WORM, Rotterdam).

BUURTPROGRAMMA 
In 2018 organiseerden we net als in de twee jaren daarvoor weer een buurtprogramma  
gericht op activiteiten voor de eigen Haarlemse omgeving, en specifiek op het activeren van  
die omgeving. 

SOEPHOEK
Rode draad van ons buurtprogramma sinds 2017: onze goedlopende Soephoek, waarbij elke 
woensdag samen met buurtgenoten in Nieuwe Vide wordt gegeten. Gemiddeld werd de Soep-
hoek in 2018 bezocht door 20 mensen per keer. De animo is groot en stijgend ten opzichte van 
2017, toen er gemiddeld 15 mensen per keer deelnamen. 
Soephoek vond in 2018 in totaal 42 keer plaats. 
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SOUND HACKSPACE 
We organiseerden van januari 2018 tot eind maart 2018 vijf keer een Sound Hackspace Work-
shop/Lezing bijeenkomst in Nieuwe Vide, ontwikkeld door en onder leiding van Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht (HKU) Muziek en Technologie-student Jaromir Mulders. Sound Hackspace 
begon in oktober 2017 en was een serie workshops die in het teken stond van geluid en techno-
logie. Een hackspace met een focus op geluid past niet alleen goed bij Nieuwe Vide, maar ook bij 
Haarlem als muziekstad, waar de bandjescultuur zeer levendig is. De stad is een kweekvijver 
voor bandjes die door de jaren heen grote bekendheid genieten of genoten (Chef’ Special, 
Gotcha). Deelname aan Sound Hackspace workshops was gratis. Sound Hackspace was gericht 
op jonge kunstenaars, creatieven, studenten en jongeren. 

>>  10 januari: lezing + performance. Door Kristian Jarich (a.k.a. Chris Mulder). Jarich sprak over 
zijn eigen praktijk met Modular Ambient. 

>> 24 januari: Atari Punk Console workshop. Door Jaromir Mulders.     
>>  31 januari: Live Coding event o.l.v. Jaromir Mulders. Verschillende programmeurs kregen 6 

minuten de tijd om live een muzikaal programma te programmeren. Zodra de timer stopte, 
verwijderde het programma zichzelf.   

>> 5 februari: lezing + performance. Door Matthee de Bruin. (www.mattheedebruin.com)  
>>  21 februari: Circuit Bending workshop door Jaromir Mulders. Elke deelnemer nam een oud 

elektronisch apparaat en/of speelgoed mee dat op een laag voltage werkt en geluid maakt. Bij 
de workshop werd gekeken of we ze met knoppen en sensoren bestuurbaar konden maken.

>>  21 maart: afsluitende Sound Hackspace performance avond in De Pletterij (Haarlem). Met 
performances door: Elephant Indigo, Matthee de Bruin, Kristian Jarich, Jaromir Mulders. 

De workshops en lezingen/performances werden gemiddeld bijgewoond door vijftien (jonge) 
deelnemers/bezoekers. De workshops hadden dus 75 bezoekers/deelnemers. 
De afsluitende avond in De Pletterij (Haarlem) werd bezocht door 54 mensen. 
In totaal bereikten we in 2018 met Sound Hackspace 129 mensen. 

NIEUWE VIDE CINECLUB 
In het najaar van 2018 vond ook weer een nieuwe editie plaats van Nieuwe Vide CineClub, 
onze filmclub over migratie en bedoeld voor “Nieuwe Nederlanders” (deelnemers). Net als in 2017 
stond de CineClub in 2018 onder leiding van de oorspronkelijk uit Iran afkomstige curator 
Katayoun Arian. 
Nieuw dit jaar is dat ze hulp kreeg van kunstenaar Bernardo Zanotta. Het idee voor de samen-
werking kwam van Arian. Nieuwe Vide’s CineClub startte in oktober 2018, bestond uit besloten 
en publieke bijeenkomsten, filmworkshops, en screenings en onderzocht het fenomeen migratie 
samen met mensen die zelf zijn gemigreerd, om wat voor reden dan ook. Specifiek werd Cine-
Club 2018 opgehangen aan: (post)cyberfeminisme, xenofeminisme en activisme in het post-digi-
tale tijdperk. 

In tegenstelling tot in 2017 keken we in 2018 verder dan ‘de vluchteling’. We mikten op deelne-
mers die om welke reden dan ook naar Nederland zijn geëmigreerd.   
Er werd een oproep voor deelname geplaatst op social media (Facebook, Instagram, Twitter). 
Daar kwamen zoveel reacties op, dat een selectie moest worden gemaakt door Arian & Zanotta. 
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SOUND HACKSPACE PLETTERIJ

DE WEKELIJKSE SOEPHOEK
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Uiteindelijk werden de volgende mensen geselecteerd voor deelname: Alina Lupu,  
Vita Evangelista, Adelheid Smit, Asja Novak, Irma Oldenburg, Silvia Ulloa, Aiwen Yin, Nadja Henss. 

De eerste bijeenkomst in Nieuwe Vide vond plaats op 7 november 2018. 
Deelnemers leerden elkaar en elkaars praktijk kennen, en kregen informatie over de uitgangspun-
ten van CineClub 2018 en het verdere verloop. Tijdens de meeting werd ook gediscussieerd over 
verschillende teksten en boeken, zoals Helen Hester’s boek XENOFEMINISM. Ook vond in 2018 
een bijeenkomst plaats bij Filmhuis CAVIA in Amsterdam, waarmee Cineclub samenwerkt voor 
Editie 2018. De workshop vond plaats op 14 december 2018. Er waren screenings van (POST)
CYBERFEMINIST VIDEO WORKS, zoals HOST (Kristin Lucas , 1997), WHITE TRASH GIRL (Jennifer 
Reeder, 1995), XENOTEMPORALITY (Laboria Cuboniks, 2016). 
 
CineClub 2018 loopt nog door t/m mei 2019. In januari 2019 vond een workshop plaats. Het 
publieke programma #1 vond plaats op 28 februari 2019.  

HAARLEMSE LENTE (HAARLEM)
Haarlemse Lente is een driedaags festival voor hedendaagse kunst, dat de bloeiende hedendaag-
se kunstscene in Haarlem in al zijn verscheidenheid laat zien. In weerwil van de naam, vond in 
2018 geen Haarlemse Lente plaats, maar een Haarlemse Herfst, in het weekend van 28 t/m 30 
september 2018. De opzet van het evenement was ook anders; geen presentaties op de eigen 
locatie, maar in ‘verborgen’ ruimtes in de binnenstad van Haarlem. 
Voor het programma stelde iedere deelnemer voor één weekend een tentoonstelling samen met 
hedendaagse kunstenaars, op een bijzonder, soms zelfs verborgen, locatie in het centrum van 
Haarlem. De verborgen ruimtes vormden de rode draad in het concept, waarin nieuwe ziens-
wijzen, het anders kijken en het aan het licht brengen van zaken die normaal gesproken niet 
zichtbaar zijn, centraal stonden. 

Nieuwe Vide koos als locatie Stalhouderij Manege Vosse aan de Kinderhuissingel in Haarlem. 
(http://www.stalhouderijvosse.nl) In een oud paardenrijtuig in de stallen presenteerde kunstenaar 
Bernardo Zanotta zijn speciaal voor deze presentatie ontwikkelde nieuwe installatie ‘Second 
Dawn’. ‘Second Dawn’ (2018) transformeerde Stalhouderij Manege Vosse in Haarlem in een 
theater waar een science fiction verhaal zich ontvouwde. De video was gebaseerd op Arthur C. 
Clarke’s gelijknamig prozaverhaal uit 1951. Zanotta’s video had de structuur van een verhaal in 
een verhaal: enerzijds was het gerelateerd aan Clarke’s oorspronkelijke tekst, anderzijds werd het 
proces van ontmenselijking tussen twee acteurs vastgelegd, het verlies van eigen perspectief en 
de transformatie van een bijna beestachtige gemeenschap tot een technologische beschaving. 

Deelnemers van Haarlemse Herfst 2018 waren: 37PK, De-Passages, De Vishal, Museum het 
Dolhuys, Frans Hals Museum, HorizonVerticaal, Kunstfort bij Vijfhuizen, Nieuwe Vide, Sugar Pop 
Institute. 

Haarlemse Herfst 2018 werd mede mogelijk gemaakt door: Cultuurstimulerings - 
fonds Haarlem, Prins Bernhard Cultuur Fonds, J.C. Ruigrok Stichting. 
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IMPRESSIE VAN HAARLEMSE HERFST

KUNSTLIJN HAARLEM (HAARLEM)
Kunstlijn Haarlem is een weekend waar tal van kunstenaars hun studio openen voor een breed 
publiek. Om op die manier een inkijkje te geven in hun praktijk. Het is een laagdrempelig evene-
ment, gericht op een breed, geïnteresseerd publiek. (www.kunstlijnhaarlem.nl) 
In 2018 had de Kunstlijn als thema ‘Omzien naar nu’. 

Het weekend vond in 2018 plaats van 2 t/m 4 november 2018. Dit was ook het laatste weekend 
van onze expositie ‘We are as gods and might as well get good at it’. Speciaal voor dit weekend 
organiseerden we in de expositieruimte een dag met lezingen, die in het teken stond van de 
tegencultuur, namelijk: COUNTERCULTURE NOW. Daarover verderop in dit verslag meer informa-
tie. 
Op de bovenverdieping van het pand hadden studiokunstenaars in de gang de expositie ‘Mother 
Mainstream’ samengesteld. Uitgangspunt van de expositie was popfenomeen Beyoncé. In al haar 
gedaantes, vormen en kleuren is zij een representatie van de hedendaagse cultuur.  
Elke kunstenaar gaf een eigen invulling aan Beyoncé, die veel meer is dan een popicoon.

Studiokunstenaars die meededen: Henk van der Beek, Judith Pool, Marianne Hotske Hamersma, 
Saskia Burggraaf, TRIK, en Lex van der Meij. 
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Studenten van het eerste jaar van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) lieten hun werk 
zien in Nieuwe Vide tijdens Kunstlijn 2018. De samenwerking kwam tot stand via Nieuwe Vide 
studiohuurder Maarten Bolten. 

Daarnaast deden een aantal gastkunstenaars mee: Jonathan Paepens, Maria Mombers, en Sim 
Kaart. Ook was in de expositie werk te zien van eerstejaars Studenten Illustration Design, Artez, 
Zwolle, op uitnodiging van TRIK (docent Artez, Zwolle).

Er kwamen in totaal 420 mensen bij Nieuwe Vide langs in het Kunstlijn weekend.

LEZINGEN TIJDENS DE KUNSTLIJN
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EDUCATIE &   
TALENTONTWIKKELING 

NIEUWE VIDE ACADEMY 
Sinds 2016 ontwikkelt Nieuwe Vide onder de noemer Nieuwe Vide Academy een educatietraject 
waarbij talentvolle jongeren in de leeftijd van 16-19 jaar intensief in aanraking worden gebracht 
met hedendaagse beeldende kunst. Het kan worden beschouwd als een stevige inleiding op 
hedendaagse kunst en kennismaking met de kunstwereld. 
In de periode augustus tot november kwamen de jongeren twee keer per week samen. In die 
periode gingen de jongeren regelmatig op excursie en atelierbezoek. Uiteindelijk maakten zij in 
Nieuwe Vide een expositie met eigen werk met het thema counterculture als uitgangspunt. De 
deelnemers baseerden hun werk op thema’s die zij zelf relevant vinden in de maatschappij, zoals 
de zoektocht naar een eigen identiteit.
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De expositie had als titel ‘Yippie Ya Yee’, en was te zien van 1 tot 16 december 2018.
Acht jongeren deden in 2018 mee aan het traject: Andrea Neelissen, Brecht Kors, Brecht Wisman, 
Daisy Herron, Felix Jansen, Floris van Steijnen, Inne Feenstra, Lotta Tol, Yael Gebhardt.

Docent/begeleider van Nieuwe Vide Academy 2018 was kunstenaar Geertje van de Kamp. Van 
de Kamp woont en werkt in Haarlem. Ze heeft lesbevoegdheid en ze heeft veel ervaring met het 
werken met middelbare scholieren. Van de Kamp maakt ook deel uit kunstenaarscollectief Hori-
zonverticaal (http://horizonverticaal.com) 
De jongeren waren erg trots op hun eigen expositie; op de avond van de opening werden 
klasgenootjes en ouders door de deelnemende jongeren rondgeleid door de expositie. Nieuwe 
Vide Academy is populair bij leerlingen en middelbare scholen.

MEET ART NOW 
Nieuwe Vide is, net als de meeste andere culturele instellingen in Haarlem, aangesloten bij Meet 
Art Now (www.meetartnow.nl) 
Dit programma over hedendaagse beeldende kunst is bedoeld 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 doorgege-
ven aan het gekozen kunstcentrum en die organiseert dan een workshop op de gevraagde 
datum. Voor scholen is dit totaalaanbod van educatie heel overzichtelijk. Voor kleinere kunst-
centra is Meet Art Now een goede intermediair, die steun biedt in het ontwikkelen van een goed 
aanbod en het vinden van elkaar. Wij zijn tevreden over het platform en hopen dat de potentie 
ervan zich nog verder kan ontwikkelen. In 2018 zijn er vanuit Meet Art Now twee workshops en 
bezoeken tot stand gekomen 

»  Op 6 maart bezochten twee 4 Havo klassen van het Mendel College uit Haarlem Nieuwe Vide. 
Het ging om in totaal 54 leerlingen. 

»  Op 17 april bezochten 30 leerlingen van het Trias VMBO uit KROMMENIE Nieuwe Vide. Het 
ging om een 3 VMBO klas. 

Alle leerlingen kregen een rondleiding en volgden een creatieve workshop. De rondleidingen  
werden gegeven door Ytje Veenstra en Saskia Burggraaf. Beiden zijn intensief betrokken bij de 
programmering en kunnen vanuit hun kunstenaars achtergrond extra duiding geven aan wat er 
binnen de expositie te zien is.
Op 6 maart kregen de leerlingen een workshop aangeboden door TRIK en Schwantz. 
TRIK is politiek cartoonist en illustrator, en werkt o.a. op freelance basis voor AD, Het Parool, Het 
Financieele Dagblad en NRC Handelsblad. Schwantz is ex-vide studiohuurder en cartoonist, en 
heeft jarenlang dagelijks de strip Beestjes getekend voor de krant Metro. Thematisch stond het 
bezoek in het teken van ‘engagement in de kunst’. 

Op 17 april kregen de leerlingen een workshop aangeboden door illustrator/animator en Nieuwe 
Vide studiohuurder Johan Klungel. Klungel maakt o.a. animaties voor Sesamstraat en NTR. In 
2013 werd zijn film ‘Super’ verkozen tot Nederlandse Oscar-inzending voor Korte Animatiefilm.
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KUNSTACADEMIES 
Net als in 2016 en 2017 werkten we in 2018 samen met de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten (KABK, Den Haag), bij de productie van ons magazine Nieuwe Vide’s Journal of Humani-
ty. Dat magazine verschijnt vanaf 2016 ieder jaar bij een geselecteerd aantal projecten en biedt 
verdieping. De vormgeving van het magazine werd in 2018 gedaan door studenten van het vak 
Design Office (grafisch ontwerp) van de KABK. Elk nummer wordt door een andere student 
vormgegeven. Op die manier laten we de studenten ervaring opdoen in het werken met een 
presentatie-instelling. Er verschenen in 2018 twee nummers van ons magazine. 

»  Nummer 8 verscheen in mei 2018 en stond in het teken van soep en eten. Het haakte aan bij 
onze Soephoek. Op 23 mei werd het nummer feestelijk gepresenteerd tijdens de Soephoek, 
o.a. in het bijzijn van curator/producer Lisanne van Happen van Fotodok (Utrecht).  

»  Nummer 9 verscheen op 30 december 2018 en had als titel ‘Counter Culture NOW’, en ging 
over waar de tegencultuur anno nu te vinden is. Dit nummer van Nieuwe Vide’s Journal of 
Humanity was extra dik, en kon worden opgevat als afsluiter van ons driejaar durende onder-
zoek naar de counterculture.  

De hoofdredactie en eindredactie van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity was in 2018 in handen 
van Lennard Dost en Ytje Veenstra. Elk nummer van het magazine kost 4,95 euro en is te koop 
bij Nieuwe Vide, Athenaeum (Haarlem), STROOM (Den Haag) en Irrational Library (Haarlem). 

Studenten van de ArtEZ kunstacademie Zwolle beschilderden o.l.v. TRIK (docent aan ArtEZ, 
Zwolle) buiten bij Nieuwe Vide schuttingen met een verhaal over Frankenstein. Er deden 20 
studenten mee, als onderdeel van ons project rond Stripdagen Haarlem 2018, dat in het teken 
stond van Frankenstein. 



Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2018  |  Pagina 23

NIEUWE VIDE ACADEMY YIPPY YA YEE

STRIPDAGEN HAARLEM
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ORGANISATIE &   
HUISVESTING 
In 2018 werd er gewerkt in de volgende organisatiestructuur: Algemeen directeur/curator,  
Lennard Dost en project coördinator, Ytje Veenstra. Dost werkte 28 uur per week bij Nieuwe Vide 
en Veenstra 20 uur, beiden als ZZP-er. Dost en Veenstra bereidden samen de projecten voor en 
vormden ook samen de hoofdredactie van Nieuwe Vide’s Journal of Humanity. Samen deden zij 
ook de subsidieaanvragen en de verantwoordingen richting fondsen en overheid. Dost heeft 
begin december 2018 aan het bestuur laten weten per eind januari 2019 Nieuwe Vide na bijna 
vier jaar te zullen verlaten. 

Wil Maris was in 2018 dienst als beheerder van de stichting Nieuwe Vide voor 18 uur per week. 
Zij is contactpersoon naar de huurders en regelt alle aan de stichting gerelateerde zaken.

Saskia Burggraaf was op vrijwillige basis medewerker Communicatie voor een halve dag per 
week. Vanaf juli 2018 werd zij daarbij ter zijde gestaan door Sietske Roorda, die voor een dag per 
week op ZZP-basis bij Nieuwe Vide werkzaam is. 
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Kunstenaar Bernardo Zanotta hielp op projectbasis bij de organisatie. Stefan Cammeraat  
en Koen Kloosterhuis hielpen op projectbasis bij de bouw van projecten. 
Verder organiseerde Katayoun Arian de Nieuwe Vide CineClub en Geertje van de Kamp de 
Nieuwe Vide Academy. Jaromir Mulders organiseerde aan het begin van 2018 de Sound Hack-
space workshop-reeks en aan het eind van het jaar Nieuwe Vide’s deel van het GOLF-festival.

Nia Konstantinova hielp op ZZP-basis bij de organisatie van de solo-expositie van Bernardo 
Zanotta en bij Bernardo Zanotta’s presentatie (namens Nieuwe Vide) als onderdeel van de  
Haarlemse Herfst. TRIK organiseerde aan het eind van het jaar het Planet Vide-project, dat een 
samenwerking was met jongerenorganisatie Triple Threat (Haarlem) en Haags HipHop Centrum 
(Den Haag). Zij allen werkten op ZZP basis.

VRIJWILLIGERS 
In 2018 waren onder andere de volgende vrijwilligers aan Nieuwe Vide verbonden: Edward Fikier, 
Ricky Schonehage, Inne Feenstra, Kika Schipper, Marinus de Beer, Bogdan Andrei Bordeianu en 
Eva Salyova. Zij waren suppoost, kookten, maakten foto’s, assisteerden tijdens openingen en/of 
werkten mee aan de opbouw van tentoonstellingen.

STAGES 
In de week van 5 t/m 9 februari 2018 liep een student van de Koninklijke Academie van  
Beeldende Kunsten (KABK) een snuffelstage bij Nieuwe Vide. De student werd specifiek ingezet 
bij de voorbereiding van onze presentaties op de Not For Profit Art Party, die op 9 februari 2018  
plaatsvond in Roodkapje (Rotterdam), en onderdeel was van de week van Art Rotterdam 2018  
(7 t/m 10 februari 2018).

BESTUUR NIEUWE VIDE 
Met de Code Cultural Governance in 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 en is eindverantwoordelijk. Vier keer per jaar is er een 
(formele) bestuursvergadering, daarnaast is er regelmatig extra overleg over specifieke onderwer-
pen. De directeur van Nieuwe Vide is bij het formele bestuursoverleg altijd en bij ander overleg 
vaak aanwezig. De atelierhuurders van Nieuwe Vide zijn met twee personen vertegenwoordigd 
in het bestuur. Het lidmaatschap en werk van het bestuur is onbezoldigd. Wij onderschrijven de 
Governance Code Cultuur. Dit staat ook vermeld op onze website.

In 2018 is Mariëtte Dölle teruggetreden uit het bestuur. Haar plek is ingenomen door Geert-Jan 
Davelaar, coördinator Educatie, Exploratie en Publieksbegeleiding bij het Frans Hals Museum 
(Haarlem).

Het bestuur bestaat per 1 januari 2019 uit:  
» Irmgard Noordhoek - eigenaar IN-Management, project- en programmamanagement 
   Creatieve Industrie en Innovatie, voorzitter 
» Geert-Jan Davelaar – coördinator Educatie, Exploratie en Publieksbegeleiding bij het 
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   Frans Hals Museum, secretaris  
» Bert Hijgenaar – commercial director Western Europe HUAWEI Technologies, penningmeester  
» Marjolein Costers – oprichter en partner LUX Advocaten, algemeen bestuurslid 
» Ilona Plaum - beeldend kunstenaar en huurder bij Nieuwe Vide, algemeen bestuurslid 
» Maarten Bolten – vioolbouwer en huurder bij Nieuwe Vide, algemeen bestuurslid

HUISVESTING 
Nieuwe Vide huurde het gebouw op het Nieuwe Energie Terrein tot april 2018 van Haarlem 
Energy BV, onderdeel van Imca Vastgoed (www.imca-vastgoed.nl). Inmiddels is Lingotto de 
nieuwe eigenaar van het terrein. Lingotto is projectontwikkelaar, gevestigd te Amsterdam, en 
heeft o.a. de voormalige Shell toren, ook wel bekend als toren Overhoeks, in Amsterdam Noord 
ontwikkeld, vlakbij het IJ. www.lingotto.nl 

Begin 2018 is met Lingotto onderhandeld over een nieuw huurcontract, met als resultaat dat 
inmiddels een nieuw tijdelijk huurcontract is afgesloten, met als looptijd eind 2020. Het ziet er 
naar uit dat Nieuwe Vide op dat moment een nieuwe locatie nodig heeft, omdat Lingotto de 
intentie heeft het pand grondig te gaan verbouwen. Dat baart ons vanzelfsprekend ernstige 
zorgen. Met de gemeente zijn er gesprekken gestart over (alternatieve) huisvesting. Wij hopen 
dat Nieuwe Vide niet kind van de rekening van de gebiedsontwikkeling wordt, met name niet nu 
het zo goed gaat op andere vlakken. 

Het pand vereiste ook in 2018 dringend groot onderhoud. In de tweede helft van 2018 is door de 
nieuwe eigenaar de kelder asbest vrij gemaakt. Ook is het riool gerepareerd. 

BROEDPLAATS 
Stichting Nieuwe Vide is niet alleen een spraakmakende presentatie-instelling, maar verhuurt ook 
studio’s voor kunstenaars. In totaal hebben we 27 studio’s van verschillende afmetingen. Op 
onze website vindt u een overzicht van onze huurders. (www.nieuwevide.nl/studio):
» Marianne Hotske Hamersma (beeldend kunstenaar)
» Saskia Burggraaf (beeldend Kunstenaar)
» Jan Kuhlemeier / Judith Pool ( beide beeldend kunstenaar)
» Gosse van der Leij (beeldend kunstenaar)
» Lex van der Meij (beeldend kunstenaar)
» Anno Dijkstra (beeldend kunstenaar)
» Corinne Bonsma/ Roman Willems (beide beeldend kunstenaar)
» Fedrico Murgia (beeldend kunstenaar)
» Arthur Roy (beeldend kunstenaar)
» Robert van Luijk (beeldend kunstenaar)
» TRIK (politiek tekenaar)
» BrrBrr (grafisch ontwerp)
» Jelle Elferink (illustrator/ grafisch ontwerp)
» Henk van der Beek (illustrator)
» Johan Klungel (illustrator/ animator)
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» Miranda Stet (animator)
» Maarten Bolten (instrumentenbouwer)
» Nienke Veneboer en Iris Rozeboom (beiden fotograaf)
» Sietse Damen (geluidsstudio)
» Janna Runderkanmp (productontwerper)
» Mariken Straat (fondsenwerver, projectcoördinator Kunstfort Vijfhuizen)
» Carline Coehorst / Chris Muyres (tekstbureau/ grafisch- en productontwerp)

Sommige huurders delen een studio, vandaar dat er hier en daar twee namen bij elkaar staan 
genoemd. Dit is de actuele lijst van huurders.
In 2018 hebben Vito Willems, Studio WhooHoo!, Hilde Buiter, Beth Namenwirth en Pieter Kamp de 
huur opgezegd. Daarvoor in de plaats zijn gekomen: Jim Mooijekind (kunstenaar), Jelle Elferink 
(grafisch ontwerper en illustrator), Roman Willems, Janna Runderkamp (productontwerper), en 
Nienke Veneboer (fotograaf). 
 
De maandelijkse huurprijs wordt berekend aan de hand van het aantal vierkante meters van de 
gehuurde ruimte. Nieuwe Vide werkt niet met een wachtlijst. Kunstenaars en creatieven die in 
Nieuwe Vide een studio willen huren, wordt gevraagd CV en motivatie op te sturen. Wanneer er 
een studio vrijkomt, wordt door de ballotagecommissie gekeken wie het beste past bij de al 
aanwezige huurders, ook om kwalitatief en beroepstechnisch een goede balans te houden. De 
ballotagecommissie bestaat uit een aantal mensen van de organisatie en een aantal huurders. 
Vanuit de huurders zaten Maarten Bolten en Beth Namenwirth in 2018 in de ballotagecommissie. 

Nieuwe Vide wil veel aandacht besteden aan het vergroten van de interne gemeenschappelijk-
heid door het organiseren van activiteiten en het bieden van informatie. Op regelmatige basis 
worden de huurders middels een interne nieuwsbrief op de hoogte gebracht van ontwikkelingen 
en activiteiten. Als de programmering er aanleiding toe geeft, worden huurders betrokken bij het 
programma. Zoals TRIK met voormalig huurder Stefan Kasper (samen opererend onder de naam 
DUONAR) de tentoonstelling rond Stripdagen Haarlem 2018 samenstelde in Nieuwe Vide. Vito 
Willems programmeerde een avond met performances, vanwege zijn afscheid bij Nieuwe Vide. 
Willems vertrok in 2018 naar Berlijn, om daar verder te gaan studeren aan de Akademie der Künste.

Ook worden vele huurders, maar ook ex-huurders ingezet bij de activiteiten van Nieuwe Vide. Zo 
gaf huurder TRIK een workshop en hij maakte illustraties voor onze magazines en ontwierp een 
tentoonstellingslogo. Johan Klungel gaf ook een workshop. Grafisch ontwerpbureau BrrBrr 
ontwerpt de Nieuwe Vide seizoensflyers. Oud-studio huurder Schwantz (Hans Klaver, bekend van 
de strip “Beestjes” in de kranten de Spits en de Metro) maakte een strip voor de achtste editie van 
Nieuwe Vide’s Journal of Humanity, waarmee we ons onderzoek naar de counterculture in 2018 
afsloten. Huurder en kunstenaar Saskia Burggraaf is sinds eind 2015 bij Nieuwe Vide de PR & 
Communicatie medewerker en ex-studio huurder Geertje van de Kamp is vanaf 2017 docent van 
Nieuwe Vide Academy. Ytje Veenstra huurde in het verleden ook een studio in Nieuwe Vide, ze 
was een tijd bestuurslid, en is nu bij Nieuwe Vide werkzaam als project coördinator.
Bovendien lunchten verschillende huurders wekelijks mee tijdens de Soephoek met de buurt.
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De huurders in het pand ontvangen wekelijks bezoekers, waaronder galeriehouders, kunstlief-
hebbers, potentiële kopers van kunstwerken, schoolklassen voor een atelierbezoek of workshop, 
stagiaires en andere kunstenaars/ ontwerpers voor samenwerkingsverbanden. Dit zijn bezoekers-
aantallen die niet meegerekend zijn in het totaal. Maar deze bezoekers zorgen ook buiten 
openingstijden van exposities en randprogrammering voor reuring.
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COMMUNICATIE &  
PUBLIEKSBEREIK 
Over de gehele linie is er een kleine stijging via sociale media gerealiseerd: 

BEZOEKERSAANTALLEN PER ACTIVITEIT

SOORT 2018* 2017**
Twitter 1294 1255
Facebook 4204 4224
Instagram 1410 1206

*  meetpunt voorjaar 2019
** meetpunt voorjaar 2018 

De openingstijden zijn onveranderd gebleven (tijdens exposities: donderdag t/m zondag  
12.00 – 17.00u). Openingen van exposities vonden doorgaans plaats op vrijdagavond.

We hebben in 2018 geadverteerd in kunstmagazines als Metropolis M en Tubelight en in de  
Haarlem XL Uitagenda. Ook plaatsten we in 2018 online banners op de websites van Metropolis 
M en Tubelight. Daarnaast werden de projecten gepromoot via Facebook advertenties.
Voor de expositie Dr Ranoud’s Lab – waarmee Nieuwe Vide meedeed aan Stripdagen Haarlem 
2018 – werd een advertentie gezet in stripmagazine Zone 5300. Ook werd voor dat project een 
advertentie gezet in de special die Haarlem XL maakte over Stripdagen Haarlem 2018. 

In 2018 is door de jongeren die meededen aan Nieuwe Vide Academy 2018 ter promotie van 
hun expositie een social media promotiefilmpje gemaakt. Het filmpje werd gedeeld op Facebook. 
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Per project worden posters gemaakt die worden opgehangen op de ramen van ons kantoor. 

Nieuwe Vide werkt met seizoensflyers, waarin de programmering per seizoen wordt gepromoot. 
Die flyers worden lokaal en regionaal verspreid, zodat activiteiten goed zichtbaar worden  
aangekondigd. De flyers worden o.a. opgestuurd naar alle Nederlandse presentatie-instellingen, 
en grote musea/kunstcentra in de Randstad.  

VAKBEZOEK 
Ytje Veenstra gaf op 18 september 2018 een rondleiding door Nieuwe Vide aan een delegatie van 
Triodos bank. De vertegenwoordigers van Triodos bezochten die dag talrijke culturele instanties in 
Haarlem. 

BUITEN DE DEUR
>>  Op 8 juni 2018 nam Nieuwe Vide directeur Lennard Dost als professional deel aan de  

portfolio pitch van de afdeling Beeldende Kunst van de Koninklijke Academie van  
Beeldende Kunsten (KABK). Vierdejaars studenten pitchen het idee waarmee ze wilden  
afstuderen en presenteerden hun website.

>>  Ytje Veenstra was vanuit Nieuwe Vide aanwezig bij 3 overlegvergaderingen in het kader van de 
Samenwerking Kleine Instellingen. Deze overlegvergadering is in 2018 in het leven geroepen 
om tot intensievere samenwerking te komen met Haarlemse partijen. De instellingen die aan-
wezig zijn bij de overlegvergadering zijn: 37PK, De Pletterij, ABC Architectuurcentrum, en 
Nieuwe Vide. Data van de vergaderingen waren 9 mei (locatie: De Pletterij),  
12 juli (locatie: De Pletterij), en 11 december (locatie: ABC Architectuurcentrum).  

>>  Ytje Veenstra bezocht van 27 november t/m 3 december de stad Glasgow, om zich te oriënteren  
en mogelijke samenwerkingen te onderzoeken. Ze bracht o.a. een bezoek aan David Dale 
Gallery, The Common Guild, Market Gallery, Transmission en Glasgow Zine Library. 

PERS 
Wat betreft aandacht van de pers was 2018 een goed jaar. Op nationaal niveau wist De Volks-
krant ons te vinden. Op lokaal niveau kregen we veel aandacht van het Haarlems Dagblad (13 
artikelen). Daarnaast is er vanuit de kunstvakpers aandacht geweest van bijvoorbeeld Metropolis 
M (twee artikels) en Jegens & Tevens. Met name onze tentoonstelling ‘We are as gods and might 
as well get good at it’ deed het goed (drie artikelen) met ook landelijke aandacht. De Volkskrant 
en Metropolis M schreven er bijvoorbeeld recensies over. 
In totaal waren er 27 persuitingen in 2018.
In bijlage 3 is een deel van de persuitingen/artikelen toegevoegd.
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BEZOEKERSAANTALLEN PER ACTIVITEIT

ACTIVITEIT 2018 2017 2016
Nieuwe Vide Cineclub 103
Big Stories need Human Stakes 130
Ether Snuiven 64
Make Room! Make Room! 98
The Broom of the System 148
Dr. Ranoud's Lab 301
Nieuwe Vide Studio's#3: Jaromir Mulders 30
Farewell! (Till Soon) 60
We are as gods and might as well get good at it 203
Kunstlijn 2018 inclusief lezingenmiddag Counter 
Culture

420

Nieuwe Vide Academy 2018: Yippie Ya Yee 196
Soephoek 840
GOLF-festival 56
Sound Hackspace workshops 75
Nieuwe Vide Cineclub 2018 workshops 8
TOTAAL IN EN ROND NIEUWE VIDE 2732 2728 2691
Nieuwe Vide Cineclub screening op locatie (De 
Pletterij)

52

Sound Hackspace performance avond op locatie 
(De Pletterij)

54

Deelname aan kunstbeurs Supermarket 2018 
(Stockholm)

3500

Nieuwe Vide deelname aan Houtfestival 2018 8000
Haarlemse Herfst 2018: presentatie op locatie 
(Stal Manege Vosse)

50

Planet Vide workshops op locatie (Schalkwijk 
winkelcentrum)

50

TOTAAL EXTERNE ACTIVITEITEN 11706 11443 13752
TOTAAL 14438 14171 16443

 



Pagina 34  |  Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2018



Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2018  |  Pagina 35

BIJLAGE 1
Verslag per project 2018

Op de volgende pagina’s vindt u een beknopte beschrijving van de tentoonstellin-
gen en verwante evenementen die hebben plaatsgevonden als onderdeel van ons 
jaarprogramma 2018.



Pagina 36  |  Verslag Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring 2018

BIG STORIES NEED  
HUMAN STAKES 
DATA: 2 FEBRUARI – 4 MAART 2018
Met: Andrew Norman Wilson, Lance Wakeling, Ruben van de Ven, Bohye Woo,  
Ivette ‘Mrova’ Zub, Hadas Amster
Curator: Lennard Dost

De titel van de tentoonstelling - “Big Stories need human stakes” - was een quote van de  
bekende Amerikaanse computerprogrammeur, schrijver en internetactivist Aaron Swartz  
(1986-2013). Hij werd in 2012 vanwege het openbaar maken van meer dan vier miljoen  
documenten van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) die waren geplaatst op het JSTOR 
netwerk (een digitale bibliotheek, opgericht in 1995) gearresteerd en onder andere aangeklaagd 
voor computerfraude. Als Swartz schuldig was bevonden, had hij 35 jaar gevangenisstraf kunnen 
krijgen, plus een boete van 1 miljoen dollar. Swartz, die al jaren aan een depressie leed en daar 
geen geheim van maakte, werd volgens velen gebruikt als afschrikwekkend voorbeeld voor 
andere hackers. Nog voor de rechtzaak kon beginnen pleegde hij zelfmoord.

“Big stories need human stakes” betekent zoveel als: offer jezelf op voor dat grotere  
doel/verhaal. Geef je voor de volle honderd procent. In het geval van Swartz was dat doel:  
de vrijheid en openbaarheid van informatie. Informatie, ook die van de overheid, moet voor 
iedereen beschikbaar zijn. 

In 2018 precies vijf jaar geleden, stipten we vragen aan zoals: “Hoe gaan we om met  
klokken luiders?”, “Wat is de invloed van technologygiganten als Google op openbare ruimte  
en private ruimte”, “Wat is hun invloed op het openbaar maken van documenten en informatie?” 
en “Wie profiteert er van het achterhouden van informatie?”.

Hadas Amster maakte voor de expositie nieuw werk. Amster woonde enige tijd naast Benjamin 
Netanyahu; de straat is afgezet en er zijn overal camera’s opgezet. Ze maakte er een pixelatie- 
animatie over. De beelden die ze hiervoor gebruikte mogen officieel niet vertoond worden, omdat 
alles wat er om het huis van Netanyahu gebeurt, geheim moet blijven. Surveillance en inbraak op 
je privéleven komt zo wel heel dichtbij.

AANTAL BEZOEKERS
130

PERS
1.  Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Nieuwe Vide eerst internetactivist Aaron Swartz,  

29 januari 2018
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ETHER SNUIVEN
DATA: 9 MAART 2018
Met: Comes/van Dijk/Veldman Trio, Wabbesch, Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner
Presentator: Henk Bakker
Curator: Lukas Simonis

Ether Snuiven wordt georganiseerd door kunstenaar Lukas Simonis. “ETHER SNUIVEN is de etheri-
sche performance/installatie/radiowaves live show van WORM (Rotterdam) in innige samenwer-
king met Klangendum”. Deze keer vond de avond plaats in Nieuwe Vide.

Bij Ether Snuiven nodigt Simonis artiesten/kunstenaars uit die ‘de ether’ als canvas gebruiken; dat 
kan zijn op radiofonische wijze -dus; het maken van experimentele geluidsstukken voor auraal 
gebruik, maar het kunnen ook kunstwerken of installaties zijn die van de ether gebruik maken om 
een unieke, tijdgebonden performance te maken. Het programma wordt steevast gepresenteerd 
door Henk Bakker (aka DJ BadVibes). 

AANTAL BEZOEKERS: 
64
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MAKE ROOM!  
MAKE ROOM!
DATA: 16 MAART – 1 APRIL 2018
Met: Bernardo Zanotta
Curator: Lennard Dost

Bernardo Zanotta (1996, Porto Alegre) is een Braziliaanse kunstenaar die voornamelijk werkt met 
film- en video formats. Geïnteresseerd in collectieve processen gericht op ‘performativity’ en 
historische ‘remaking’, behandelt hij onderwerpen als sci-fi, ‘counterculture’ en hedendaagse 
iconografie. Zijn oeuvre omvat films, installaties, performances, fotografie en archiefonderzoek.

Over zijn solotentoonstelling bij Nieuwe Vide: 
Maart 2001, Bernd Jürgen Brandes wordt lid van het forum Cannibal Café - waar hij een man die 
zich voordoet als ‘Antrophagus’ ontmoet. De twee cyber-kannibalen starten een affaire waar de 
wereld later dat jaar geshockeerd door zou worden, wat zou leiden tot het arresteren van de 
computer technicus Armin Meiwes in het kleine Duitse dorpje van Wüstefeld. Dit was het achter-
grond verhaal voor een ruimtelijk experiment door kunstenaar Bernardo Zanotta, die in zijn 
expositie refereerde aan de Braziliaanse gemarginaliseerde film, Hitchcockian paranoia en ‘slasher’ 
film cultuur. De expositie bij Nieuwe Vide plaatste de kijker in het Cannibal Café en een eigenaar-
dige homo erotische fantasie. De tentoonstelling bevatte onder andere een ‘reenactment’ van de 
Meiwes-Brandes affaire en een video-essay over het late jaren 70 ‘cannibal exploitation’ genre. 
Het project van Zanotta begon met een week film maken in de expositieruimte in Nieuwe Vide. 
De officiële opening van de tentoonstelling was op 23 maart 18:00u. De tentoonstelling bevatte 
enkel nieuw werk, dat nooit eerder te zien was geweest. Zanotta was bij de opening aanwezig. 

Nieuwe Vide steunt We Are Public. Voor een vaste bijdrage per maand kunnen cultuurliefhebbers 
speciaal geselecteerde concerten, exposities en evenementen door het hele land bezoeken. 
Onze exposities en randprogrammering zijn weliswaar gratis, maar we vinden het belangrijk  
om zo’n initiaief te steunen, zeker nu We Are Public ook in Haarlem actief is. Op de website van 
We Are public werd de expositie van Bernardo Zanotta uitgelicht. Manique Hendriks schreef 
hierover: “De Braziliaanse kunstenaar Bernardo Zanotta werkt voornamelijk met film- en videofor-
mats om zich hiermee te richten op collectieve processen. Vandaag is de opening van de exposi-
tie Make Room! Make Room!, een naam die verwijst naar de dystopische roman van schrijver 
Harry Harrison. De tentoonstelling situeert de kijker in het online forum Cannibal Café en diens 
eigenaardige homo-erotische fantasieën. Zo wordt je bijvoorbeeld geconfronteerd met de Roten-
burg Kannibale affaire, waarbij het dagelijks leven werd beïnvloed door de komst van internet en 
het verlangen om een menselijk lichaam te verslinden.”

AANTAL BEZOEKERS
98
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SUPERMARKET ART FAIR 
2018 (STOCKHOLM)
DATA: 12-15 APRIL 2018 
Met: Bernardo Zanotta
Curator: Lennard Dost
Locatie: Supermarket, Stockholm
Openingstijden: donderdag-zaterdag 11-20u, zondag 11-18u

In 2018 deden we mee aan kunstbeurs Supermarket in Stockholm. Deze kunstbeurs brengt 
kunstenaarsinitiatieven werelwijd samen. Supermarket is specifiek gericht op artist run spaces, 
-galeries en -initiatieven en geeft in die zin alle ruimte aan de kunstenaar. Omdat wij ook graag 
zoveel mogelijk ruimte geven aan kunstenaars, en hen ook graag zo goed mogelijk willen  
stimuleren, zijn Supermarket en Nieuwe Vide een goede match. Nieuwe Vide presenteerde op 
Supermarket de video-installatie “Lottery of Hunger” van de Braziliaanse kunstenaar Bernardo 
Zanotta. In zijn recente werk onderzoekt Zanotta de daad van kannibalisme en de relatie daarvan 
met ‘queer historicising’. Verwijzend naar filmgeschiedenis, klassieke opera en ‘counter culture’, 
creëerde de kunstenaar een hybride narratief rond de verhalen van drie overlevenden van een 
schipbreuk en de “loterij van lichamen” waaraan ze deelnemen. 

De presentatie bevatte enkel nieuw werk, dat nooit eerder te zien was.  

Namens Nieuwe Vide bezochten Lennard Dost, Ytje Veenstra,  
Bernardo Zanotta en Jaromir Mulders Supermarket. 

AANTAL BEZOEKERS: 
3500 (bron: Supermarket organisatie)

PERS
1. The Last Mass mail, Kritiklabbet at Supermarket 2018 (Stockholm), auteur: Vickson, To become a 

ghost you need to have lived, 14 april 2018
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THE BROOM OF 
THE SYSTEM
DATA: 20 APRIL – 13 MEI 2018
Met: Daniel Dennis de Wit – Katharina Zimmerhackl – Michiel Westbeek – Delphine Bedel – 
Pia Louwerens – Bettina Hutschek  
Curator: Lennard Dost

Een debuut brengt verwachtingen met zich mee. Vooral als de schrijver David Foster Wallace 
(1962 - 2008) is, die later wereldberoemd zou worden met zijn tweede boek; “Infinite Jest” 
(1996). The Broom of the System (1987) – oftewel: De bezem van het systeem – gaat over Lenore 
Stonecipher Beadsman, die op een zekere dag verneemt dat haar overgrootmoeder is verdwenen 
uit een verpleegtehuis, en op dat moment een zoektocht begint, geholpen door haar vriend. Het 
boek reflecteert op de Amerikaanse cultuur, maar bijvoorbeeld ook op het belang van context en 
taal. Beadsman’s oma was leerling geweest van Ludwig Wittgenstein. Zes kunstenaars is bij dit 
project gevraagd met The Broom of The System in het hoofd nieuw werk te maken, en zich dus te 
verhouden tot deze spannende, beloftevolle eersteling van Foster Wallace, die zijn boek later zelf 
omschreef als ‘mislukt’.

Met op de opening een performance door Xander Karskens (directeur De Ateliers) en Laurie 
Cluitmans (Conservator van het Centraal Museum, onafhankelijk curator en kunstcriticus) uit  
een scène van “Lenore vs Dr Jay”. Daarnaast vonden op de opening performances plaats van 
kunstenaars Daniel Dennis de Wit en Pia Louwerens. 

Alle kunstenaars maakten voor de expositie nieuw werk. 

Katharina Zimmerhackl toonde haar werk Surface Tension (2018) tijdens deze expositie.
Het stuk bestaat uit een herschikking van citaten die de vrouwelijke hoofdpersoon
Lenore Beadsman beschijft uit het verhaal The Broom of the System.
Door het tegenspreken van de wulpse omschrijvingen van haar lichaam, met meer
“theoretische” refecties op de relatie tussen taal en subjectiviteit, worden aspecten
van een “letterlijke lichamelijkheid” onderzocht, vooral met betrekking tot de
toegewezen functie naar vrouwelijkheid. Het stuk is ingebed in een installatie, een
setting die speelt met de tastbaarheid van geluid.

AANTAL BEZOEKERS
148

PERS
1. Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Vide bezemt door cultuur VS, 20 april 2018
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DR. RANOUD’S LAB
DATA: 26 MEI – 17 JUNI 2018
Met: Hanco Kolk, Bas de Wit, Jeroen Funke/Talitha Dijkhuizen, Lode Devroe,  
Nils Mühlenbruch, DUONAR (Stefan Kasper & TRIK).
Curatoren: DUONAR

In 2018 was het precies 200 jaar geleden dat Mary Shelley het boek ‘Frankenstein; of, ‘The 
Modern Prometheus’ schreef. Vandaar dat Stripdagen Haarlem in 2018 in het teken stond van 
Frankenstein, en wij het project Dr. Ranoud’s Lab organiseerden, naar een idee van DUONAR 
(RANOUD achterstevoren). 

6 ledematen, 6 deelnemers, geen regels. Elke deelnemer/collectief kreeg een ledemaat toegewe-
zen. Dus hoofd, romp, 2 x arm, 2 x been. De gevraagde mensen waren divers, de expositie werd 
een verrassing. Alle ledematen samen ‘vormden’ de expositie, als een nieuwe creatie en eerbetoon 
aan het monster van Frankenstein.

Tijdens de Stripdagen Haarlem (25 mei t/m 3 juni) was de expositie elke dag geopend van 11:00u 
tot 17:00u. Na 3 juni was de expositie open op donderdag t/m zondag, van 12:00u tot 17:00u. 

Alle kunstenaars maakten voor de expositie nieuw werk. Nils Mühlenbruch / Drifter TV maakte het 
werk ‘Head of heads’: Geprojecteerde animaties en geluid konden met een bedieningpaneel 
worden bestuurd. De installatie toont een hoofd dat is opgebouwd uit foto-fragmenten en  
grafsche elementen.De animaties bevatten geluiden die zowel herkenbare als onherkenbare 
woorden en klanken uitdrukken. Doormiddel van de interactie kan de beschouwer het hoofd tot 
leven brengen. De titel ‘Head of heads’ refereert in eerste instantie aan de – in de maffia gangbare 
–  aanduiding voor ‘de baas’: capo di tutti capi, hoofd van alle hoofden, baas der bazen. Het 
hoofd dat hier wordt tentoongesteld is echter zelf samengesteld uit verschillende hoofden.
Elk hoofd vertegenwoordigt een specifeke persoonlijkheid die om aandacht vraagt.
De vraag rijst wie de baas is binnen het hoofd, het is aan de bezoeker om te spelen met deze
verschillende persoonlijkheden en identiteiten.

Eerstejaars studenten Illustration & Design ArtEZ Zwolle beschilderden onder leiding van docent 
TRIK een aantal grote houten panelen, die buiten op het terrein aan hekken waren bevestigd. Het 
thema van deze gezamenlijke schildering was de schrijfster Mary Shelley en haar boek ‘Franken-
stein’.

AANTAL BEZOEKERS
401

PERS
1.  VPRO, Nooit meer Slapen Radio, interview met TRIK, 25 mei 2018. https://www.vpro.nl/nooit-

meerslapen/speel~RBX_VPRO_12069817~met-o-a-illustrator-jasper-rietman-cartoonist-trik-en-
louis-gauthier-nooit-meer-slapen~.html 

2.  Haarlems Dagblad, auteur: Paul Lips, Bizarre ledematen in de spotlight, 11 juni 2018
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NIEUWE VIDE STUDIO’S 
#3: JAROMIR MULDERS
DATA: 29 JUNI – 1 JULI 2018
Met: Jaromir Mulders
Curator: Lennard Dost

Jaromir Mulders was in 2018 organisator van Nieuwe Vide’s Sound Hackspace en ook van Nieuwe 
Vide’s dag van het GOLF-festival. Mulders is in 2018 afgestudeerd in de richting Muziek en 
Technolgie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en is programmeur, componist en 
ontwerper. Hij is geïnteresseerd in het creëren van systemen die geluid produceren, gebaseerd op 
visuele input. Zo ontwerpt en programmeert hij zijn eigen synthesizer, en maakt hij nieuwe 
effecten.

Nieuwe Vide Studio’s is een initiatief dat in 2017 werd gestart om kunstenaars uit het gebouw een 
platform te geven. Vanuit deze reeks geven we kunstenaars die bij ons een studio huren - of 
nauw zijn betrokken bij onze organisatie - twee keer per jaar de mogelijkheid om een weekend 
lang uit te pakken in de expositieruimte. Eigenlijk laten we met deze reeks dus zien wat Nieuwe 
Vide als broedplaats in huis heeft.

In de audiovisuele performance ‘Perspectief, Torens en Vervorming’ rijzen klinkende objecten op 
uit de mist. De objecten creëerden een klinkend driedimensionaal landschap. Het landschap werd 
live bewerkt door Jaromir Mulders, waardoor nieuw beeld en geluid ontstond.

Het werk werd eerst live gespeeld - tijdens de opening - en bleef daarna staan als installatie.  
Mulders was zelf ook op zaterdag en zondag aanwezig.

AANTAL BEZOEKERS
30

PERS
1. Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Act met geluiden Jaromir Mulders, 28 juni 2018
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FAREWELL! (TILL SOON)
DATA: 13 JULI 2018
Met: Jaromir Mulders, Vito Willems & Bin Go,  
DEATH2SEAGULL (Jim Mooijekind & Christian Thomsen), Mark IJzerman,  
Medicijnman Oude Schildpad (Rob Fenger), Karl Wille (Vincent Van Dijck),  
Fjørsk (Christian Thomsen), Discjockey Beau Enfant (Jim Mooijekind)
Curator: Vito Willems

Nieuwe Vide studiohuurder en veelbelovend talent Vito Willems zegde in 2018 zijn huur op, om 
verder te kunnen gaan studeren aan Akademie der Kunste Berlin. Om afscheid te kunnen nemen 
van al zijn vrienden, medehuurders en collega’s, organiseerde hij een spetterend afscheidsfeest in 
Nieuwe Vide, met muziek, performance en audiovisuele installaties. 

AANTAL BEZOEKERS
80
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WE ARE AS GODS AND 
MIGHT AS WELL GET 
GOOD AT IT
DATA: 7 SEPTEMBER – 4 NOVEMBER 2018
Met: Seamus Nolan – Delphine Bedel & Luke Nyman (in samenwerking met Studio A-Z) –  
Koen Kloosterhuis – Azahara Cerezo – Anna Moreno
Curator: Lennard Dost

De Whole Earth Catalog was een papieren gids, opgericht en uitgegeven door de Amerikaan 
Stewart Brand tussen 1968 en 1972. De catalogus was geliefd bij hippies en aanhangers van de 
tegencultuur. Brand speelde een belangrijke rol bij de tegencultuur in het California van de jaren 
zestig van de vorige eeuw en specifiek in de San Francisco Bay Area in de Verenigde Staten. In 
zijn Whole Earth Catalog schreef hij over ecologie, maar ook over nieuwe technologieën en de 
relatie tussen beide. Brand geloofde sterk in de kracht van zelfscholing en de nieuwe technologie, 
en muntte als zodanig bijvoorbeeld de term ‘personal computer’.

Ook was hij betrokken bij de organisatie van de eerste internationale hackersbijeenkomst in 1984. 
In de Whole Earth Catalog vond je informatie die van pas kwam als je zelfvoorzienend probeerde 
te leven: reviews over boeken en tuingereedschap, kaarten, speciale kleding, lasapparatuur, 
personal computers et cetera.

Met ‘We are as gods and might as well get good at it’ onderzochten we, precies 50 jaar na de 
oprichting van het magazine, de erfenis en actuele betekenis van Whole Earth Catalog. 
De titel van expositie is de zin die Brand schreef op de titelpagina van Whole Earth Catalog. 
Vier van de vijf kunstenaars maakten speciaal voor deze tentoonstelling nieuw werk. 
Delphine Bedel presenteerde nieuw werk getiteld Silence is Broken, geïnspireerd op de nalaten-
schap van de Whole Earth Catalog (WEC) uit de jaren ‘70 bestaande uit een cyberfeministische 
performance en een posterserie. Tijdens de opening, heeft ze live opgetreden met de muzikant 
Luke Nyman. De ontwerpers Alex Roidl en Zalán Szakácks ontwikkelden een nieuw generatief 
videowerk speciaal voor de performance, en hebben een serie poster ontworpen, gebaseerd op 
Delphine’s performance tekst.
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Wat is de nalatenschap van de Whole Earth Catalog 50 jaar na dato? Onder het motto “toegang 
tot gereedschap”, maakte WEC een lijst en recenseerde allerlei producten, gerelateerd aan 
ecologie, alternatieve educatie, Doe-Het-Zelf cultuur en zelfvoorziening, maar vele sociale en 
politieke onderwerpen uit deze tijd werden noch geadresseerd noch verslagen door het tijd-
schrift. Gebruikmakend van geprint materiaal en de brede definitie van “gereedschap”, begon 
Delphine Bedel, geïnspireerd door de catalogus, haar eigen toolkit te maken. The Feminist Toolkit. 
Silence is Broken is het eerste deel van een groter multi-format samenwerkingsproject. Schrijver 
en dichter Audre Lorde schreef: ‘Your silence will not protect you’. Wat is er voor nodig om je uit 
te spreken en terug te praten, of om te blijven zwijgen? Welke ervaringen moeten we delen? 
Welk gereedschap is nodig om te creëren? 

AANTAL BEZOEKERS
203

PERS
1.  Metropolis M, auteur: Liesbeth Visee, Stay Hungry, Stay Foolish. Een hedendaagse visie op de 

Whole Earth Catalog, 28 september 2018.  
https://www.metropolism.com/nl/reviews/36299_nieuwe_vide_whole_earth_catalog 

2.  Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Whole Earth Catalog inspireert, 12 september 2018
3. De Volkskrant, auteur: Merel Bem, Heel de wereld, 5 oktober 2018
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COUNTERCULTURE NOW
(tijdens het kunstlijn weekend 4 november)– lezingenprogramma 
DATUM: 3 NOVEMBER 2018 
Met: Bernardo Zanotta (filmmaker, beeldend kunstenaar, Amsterdam), Ross Bradshaw  
(oprichter en eigenaar van RADICAL bookshop Five Leaves in Nottingham, UK/medeoprichter 
van London Radical Book Fair, Londen), Theo Ploeg (publicist, docent Maastricht Academy of 
Media Design & Technology (MAMDT, and iARTS), Manuel Luis Martinez (Professor of Lite-
rature and Creative Writing, University of Texas-Dallas), Natascha Hagenbeek (kunstenaar, 
Amsterdam), Jim Campers (fotograaf, Antwerpen). 
Curatoren: Lennard Dost & Ytje Veenstra

AFSLUITING VAN WE ARE AS GODS EXPOSITIE/PROGRAMMA
In 2016, 2017 & 2018 deed Nieuwe Vide onderzoek naar wat ‘tegencultuur’ anno nu nog bete-
kent. In ons programma hadden we speciale aandacht voor de denkbeelden van een vorige 
generatie (Beckett, Pynchon, Brecht, Beat Generatie). Op zaterdag 3 november 2018 sloten we 
ons 3-jarig onderzoek af met een dag met lezingen, waarin we o.a. op zoek gaan naar de ruimte 
voor de counterculture anno nu.

Deze datum werd gekozen omdat het samenviel met de Kunstlijn Haarlem die elk jaar plaatsvindt 
tijdens het eerste weekend van november. Musea, galeries en individuele kunstenaars in Haarlem 
zetten hun deuren open voor publiek. Ook omdat er tijdens het kunstlijn weekend veel bezoe-
kers op de been zijn in Haarlem, besloten we deze afsluiting gelijktijdig plaats te laten vinden, 
zodat we aan bezoekers een mooi programma konden presenteren. Tegelijkertijd was dit evene-
ment een afsluiting van de expositie We Are As Gods, waardoor er, naast het lezingenprogramma, 
ook een expositie te bezichtigen was, die een duidelijke link had met de lezingen en presentaties. 

Ook mensen die zich niet of nauwelijks met kunst bezighouden komen op dit evenement af. 
Voor Nieuwe Vide is dit een uitgelezen kans om ook aan hun te laten zien wat er zoal binnen het 
gebouw gebeurt. De huurders van studio’s binnen Nieuwe Vide sloegen de handen ineen voor 
een expositie door het hele gebouw.

De projectruimte was voor de gelegenheid ingericht als een huiskamer waar bezoekers even 
konden zitten, onder het genot van een hapje en een drankje.

PROGRAMMA
12.00 – 12.15 – inloop
12.15 – 12.20 – welkomstwoord door Lennard Dost en Ytje Veenstra
12.20 – 13.10 – lezing door Theo Ploeg
13.10 – 14.00 – lezing door Ross Bradshaw
14.00 – 14.15 – korte pauze
14.15 – 15.05 – lezing door Natascha Hagenbeek
15.05 – 15.55 – lezing door Manuel Luis Martinez
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15.55 – 16.10 – korte pauze
16.10 – 17.00 – lezing door Bernardo Zanotta
17.00 – 17.50 – lezing door Jim Campers
17.50 – 18.30 – eten en drinken

Natascha Hagenbeek, Ross Bradshaw en Manuel Luis Martinez kwamen speciaal voor hun lezing 
over uit het buitenland. 

We maakten ter afsluiting van ons 3-jarige programma ook een publicatie over de counterculture. 
De extra dikke publicatie had als titel ‘Counterculture Now’. Auteurs: Joanna Freer, George Vermij, 
Theo Ploeg, Jim Campers, Alice Rigdway, Susan Lewak, Kester Freriks, Geoff Bright & Gillian 
Whiteley, Ross Bradshaw, Manuel Luis Martinez, Bernardo Zanotta, TRIK, Schwantz and Illustra-
rie. De vormgeving werd gedaan door een team van studenten van het vak Design Office van de 
Koninklijke Academie van Academie van Beeldende Kunsten (KABK, Den Haag): Maarten Meij, 
Laura Brouwer, Anna Moschioni, Nicoletta Radice, Denise Jansen en Isabella Giacomelli. 
Hoofdredactie: Lennard Dost & Ytje Veenstra.
Het magazine verscheen eind december 2018. 
De presentatie vond plaats op 28 februari 2019. 

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS 
420
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YIPPIE YA YEE
DATA: 30 NOVEMBER T/M 16 DECEMBER 2018
Met: Andrea Neelissen, Brecht Kors, Brecht Wisman, Daisy Herron, Felix Jansen, Floris van 
Steijnen, Inne Feenstra, Lotta Tol, Yael Gebhardt
Docent/begeleider/coach: Geertje van de Kamp

Nieuwe Vide Academy is een jaarlijks kunstproject voor talentvolle jongeren die zich willen 
verdiepen in de hedendaagse kunst. Het kan worden beschouwd als een stevige introductie op 
hedendaagse kunst en kennismaking met de kunstwereld. Nieuwe Vide Academy is als traject 
speciaal bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 14-19 jaar.

Van september t/m november 2018 kwamen de negen jongeren die meededen aan  
Editie 2018 twee keer per week samen. In die periode gingen de jongeren regelmatig op excursie 
en atelierbezoek. Ook ontwikkelden ze hun eigen beeld- en vormentaal, en leerden ze over wat 
tegencultuur precies is en hoe dat hen raakt. Uiteindelijk maakten de jongeren in Nieuwe Vide 
een expositie met eigen werk, waarbij counterculture het uitgangspunt was. De deelnemers 
baseerden hun werk op thema’s die zij zelf op dit moment relevant vinden in de maatschappij, 
zoals: identiteit en gender.

‘Yippie ya yee’ was het resultaat van vijf maanden intensief werken. De tentoonstelling  
werd door de jongeren zelf samengesteld, en werd zeer enthousiast ontvangen door het  
aanwezige publiek. 

DJ op de opening was Henkerchief (Henk van der Beek). Van der Beek huurt een atelier in 
Nieuwe Vide en heeft door zijn mentor- en docentschap bij Lentiz Onderwijsgroep (Vlaardingen) 
en als bandlid van performance/hiphop act ‘t Vlaggenschip een neus voor de jongerencultuur. 

AANTAL BEZOEKERS
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GOLF-FESTIVAL
DATA: 21 T/M 23 DECEMBER 2018
Met: Lucas Hoeben & Joost Nelissen, Mark IJzerman, Mariska de Groot, Jaromir Mulders & 
Marlinde Vos, Mike Rijnierse & Rob Bothof, Sanne Huijbregts & Joost Lijbaart, Oguz Büyük-
berber & Tobias Klein, Joost Rekveld & Rutger Zuydervelt & Dirk Serries, Timo Hoogland, Jarl 
Schulp, Peter Bruyn, Gijs Gieskes, Vito Willems, Nikki Hock, Leeza Pritychenko & Fien. 
Locaties: 37PK (Haarlem), De Pletterij (Haarlem), Nieuwe Vide (Haarlem)
Curatoren: 37PK, De Pletterij, Nieuwe Vide. 
Jaromir Mulders programmeerde namens Nieuwe Vide dag 3. 

Het GOLF-festival is een nieuw driedaags festival met performances, installatiekunst en lezingen 
rondom de interactie tussen beeld en geluid. GOLF werd in december 2018 voor het eerst 
georganiseerd door Haarlemse culturele instellingen 37PK, Nieuwe Vide en Pletterij in samenwer-
king met het Haagse kunstenaarsinitiatief Quartair. Het festival vond plaats op drie avonden, 
vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 december 2018 op drie locaties in Haarlem: 37PK, Pletterij 
en Nieuwe Vide, waarbij elke locatie een programma aanbiedt dat was toegespitst op het eigen 
karakter. De naam GOLF stond voor de manier waarop beeld en geluid tot ons komen, als 
golven, en voor de kunstenaars die tijdens dit festival een podium kregen en deel uitmaakten van 
een golf van nieuwe, spannende experimentele kunstvormen.

Tegenwoordig zijn beeld en geluid overal aanwezig, zowel in het dagelijks leven als in de heden-
daagse kunst. Maar op welke manieren kunnen beeldende kunst en muziek op betekenisvolle 
wijze samengaan? Wat gebeurt er als performers uit die twee verschillende disciplines hun 
krachten bundelen? In welke mate laten klanken zich uitbeelden, of laten beelden zich verklan-
ken? Tijdens GOLF-festival kwamen hedendaagse kunstenaars, componisten, musici, performers, 
ontwerpers, internationale grote namen en aanstormend talent samen in een vernieuwend 
programma en toonden zij grensverleggend werk.

VRIJDAG 21 DECEMBER |37PK
19:30 Lucas Hoeben & Joost Nelissen| No New Museums and Other Stories
20:00 Mark IJzerman|Cantus Viscous
21:00 Mariska de Groot| Nibiru
21:45 Jaromir Mulders & Marlinde Vos | Boot, Work, Reboot
19:00-23:00 Mike Rijnierse & Rob Bothof| Piano / Forte

ZATERDAG 22 DECEMBER | DE PLETTERIJ
20:00 Sanne Huijbregts & Joost Lijbaart Footage
21:00 Oguz Büyükberber & Tobias Klein | [busy mind of the] lonely commuter
22:00 Joost Rekveld & Rutger Zuydervelt & Dirk Serries
19:30-23:00 Timo Hoogland | Circle of times
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ZONDAG 23 DECEMBER | NIEUWE VIDE
15:00 Lecture 1: Jarl Schulp
16:00 Lecture 2: Peter Bruyn
17:00 Lecture 3: Joost Rekveld
19:30 Gijs Gieskes
20:15 Vito Willems
21:00 Nikki Hock | Trial by Fire
21:45 Leeza Pritychenko & Fien | Lethean Seal

Een Festival passepartout kostte €22,50. Een Dag ticket kostte €10,00.  
Tickets werden verkocht via de website van De Pletterij. 

Het GOLF-festival maakte onderdeel uit van het programma van Haarlem viert cultuur  
(www.haarlemviertcultuur.nl) en werd ondersteund door Cultuur Stimuleringsfonds Haarlem.

AANTAL BEZOEKERS IN NIEUWE VIDE
56

PERS
1. Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Golf van vernieuwende kunst, 18 december 2018
2.  Haerlemsbodem.nl, Golf-festival – Vernieuwend, experimenteel, Kunstzinnig, 19 december 

2018. https://haerlemsbodem.nl/golf-festival-vernieuwend-experimenteel-kunstzinnig/ 
3.  Jegens en Tevens, auteur: Frits Dijcks, Golf-Festival, new wave in Haarlem , 23 december 2018. 

http://jegensentevens.nl/2018/12/golf-festival-new-wave-in-haarlem 
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Droste Nieuws no. 3, auteur: Heidi Borgart, interview met Lennard Dost, februari 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Nieuwe Vide eerst internetactivist Aaron Swartz,  
29 januari 2018

We Are Public: Opening Make Room Make Room, geselecteerd door Manique Hendriks
https://www.wearepublic.nl/event/opening-make-room-make-room-bernardo-zanotta/

NRC.nl, auteur: Thomas van Huut, Non-profit galeries mijden Art Rotterdam, 8 februari 2018. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/08/non-profit-galeries-mijden-art-rdam-a1591500  

Metropolis M, auteur: Domeniek Ruyters, Kunstinitiatieven vinden elkaar in Not For Profit Art Party 
– in gesprek met Gerben Willers van Roodkapje, 9 februari 2018. https://www.metropolism.com/
nl/features/34301_not_for_profit_art_party 

De Haarlemmer, auteur: redactie, ‘De artistieke kant van de Waarderpolder’, 28 februari 2018

Haarlems Dagblad, auteur: redactie, Kleinkunst in Haarlem wil aandacht, 19 maart 2018

Haarlems Nieuwsblad, auteur: redactie, Kleine Haarlemse instellingen luiden noodklok
‘Meer oog voor inspanningen kleine cultuurinstellingen’, 21 maart 2018

The Last Mass mail, Kritiklabbet at Supermarket 2018 (Stockholm), auteur: Vickson, To become a 
ghost you need to have lived, 14 april 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Vide bezemt door cultuur VS, 20 april 2018

VPRO, Nooit meer Slapen Radio, interview met TRIK, 25 mei 2018. https://www.vpro.nl/nooit-
meerslapen/speel~RBX_VPRO_12069817~met-o-a-illustrator-jasper-rietman-cartoonist-trik-en-lou-
is-gauthier-nooit-meer-slapen~.html 

Haarlems Dagblad, auteur: Paul Lips, Bizarre ledematen in de spotlight, 11 juni 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Annemieke Windt, het Houtfestival is er voor de hele familie,            
18 juni 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Act met geluiden Jaromir Mulders,  28 juni 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Plan voor cultuurkwartier, 20 juli 2018

De Filmkrant, auteur: Guus Schulting, Fine Young Cannibals, 19 augustus 2018.  
https://filmkrant.nl/interview/bernardo-zanotta-over-vorarephilia/ 
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Metropolis M, auteur: Liesbeth Visee, Stay Hungry, Stay Foolish. Een hedendaagse visie  
op de Whole Earth Catalog, 28 september 2018.  
https://www.metropolism.com/nl/reviews/36299_nieuwe_vide_whole_earth_catalog

Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Whole Earth Catalog inspireert, 12 september 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Peter Bruyn, Science fiction in de manege, 27 september 2018

Jegens & Tevens.nl , auteur: Connie van Driel, Haarlemse Herfst, 1 oktober 2018.            
http://jegensentevens.nl/2018/10/haarlemse-herfst/

Haarlems Dagblad, auteur: Paul Lips, Vooral voor de fijnproever, 1 oktober 2018 

De Volkskrant, auteur: Merel Bem, Heel de wereld, 5 oktober 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Nuel Gieles, Kunstlijn 2018: mooi maar veel, 5 november 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Plek kunstenaars in polder is ongewis,  
23 november 2018

Haarlems Weekblad, auteur: redactie, Grensverleggende kunstwerken, 27 november 2018

Haarlems Dagblad, auteur: Jaap Timmers, Golf van vernieuwende kunst, 18 december 2018

Haerlemsbodem.nl, Golf-festival – Vernieuwend, experimenteel, Kunstzinnig, 19 december 2018. 
https://haerlemsbodem.nl/golf-festival-vernieuwend-experimenteel-kunstzinnig/

Jegens & Tevens.nl, auteur: Frits Dijcks, Golf-Festival, new wave in Haarlem , 23 december 2018. 
http://jegensentevens.nl/2018/12/golf-festival-new-wave-in-haarlem
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WWW.NIEUWEVIDE.NL


