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ARTISTS IN RESIDENCE
KUNSTENAARS
MUZIEK EN DANS

ART FESTIVAL HEUSDEN 2021

‘Het kan ook anders’, zei Willem Meuwese. En daarmee was de toon
gezet voor de eerste editie van het Art Festival Heusden. Hoe anders?

INTRO

HET HOOFD
Van een biënnale met voornamelijk lokale kunstenaars naar een grootschalig
event, met kunst én cultuur. Groot denken; dat was Willem ten voeten uit.
Een festival moet een thema hebben, iets universeels. Dat was snel gevonden:
iedereen heeft immers een hoofd. ‘Als jij nou voorzitter wordt, want op die
oude kop van mij zitten ze niet te wachten’, voelde Willem iets aankomen?
Het thema bleek goed gekozen, misschien zelfs té goed.

HET WERD ANDERS
Willem maakt dit festival niet meer mee; ineens waren hoofd én hart
verbonden. Corona strooide roet in het eten én bracht verstilling,
verinnerlijking. Het thema hoofd kreeg voor ons allemaal een diepere, meer
veelzeggende betekenis de afgelopen periode. Wat hebben we ons op de
hals gehaald, dachten we meer dan eens. Totdat ons groepje groeide met
nieuwe én oude Heusdenaren. De bedoeling van het festival was immers ook
Heusden ‘anders’ op de kaart te zetten; het eeuwenoude te verbinden met
het eigentijdse.
‘Het leven zelf schetst ons gezicht als we ouder worden, het toont ons
gevecht, onze overdaad en onze goedheid’ zoals Rembrandt 400 jaar geleden
al wist. Onze ruim 100 exposanten geven Heusden dit weekend een ander
gezicht. Nu er een begin is gemaakt, zal het beste altijd volgen. Geniet met
volle zintuigen.
Syfra van de Loo
voorzitter Stichting Kunstvesting Heusden
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programma 11 september
16.00

EEUWENOUD OF EIGENTIJDS?
Kristel Henquet, archeologe neemt je

10.30

OPENING

mee naar de rol van het hoofd in de kunst

Art Festival Heusden gaat van

van de Oudheid. Locatie: Gildezaal,

start. Overal in de vesting vind je

Gouverneurshuis. Er is plaats voor

kunstenaars, artiesten en muziek. Wel

50 personen.

100 exposanten kleuren dit weekend de
vesting. De plattegrond wijst je de weg.

18.00

Meer info over de kunstenaars (p. 27).
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KUNSTENAARSDINER
Boei 35, voor alle participerende
kunstenaars is er een diner voorzien.

11.00

WAT GEBEURT ER?
Concert Catharijne kerk, Sietse van

20.00

TRIO RUSANOVSKY

Wijgerden en Andrew Clark brengen de

Leon, Julia en Arthur Rusanovsky

werken van Hahn. Geniet ervan!

presenteren een kleurrijk, levendig,

Artist Talk, in gesprek met de Artists in

melancholisch en emotioneel programma

Residence (zie p. 10).

waarbij viool, altviool, pianon en gitaar in
verschillende combinaties te horen zijn in

13.00

JE OOR TE LUISTEREN LEGGEN

de Catharijne kerk. De kerk biedt plaats

Sietse van Wijgerden en Andrew

aan 150 personen; toegang € 15,00.

Clark zijn nogmaals te beluisteren in de

Catharijne kerk.

21.00

AVONDROUTE
Verlichte wandeling langs projecten die

14.00

EEN CARROUSEL VOL BEWEGING

de verbeelding aanspreken; verrassend,

Het Pieck met de c van cultuur brengen

informerend, prikkelend, in gesprek met

dans en muziek bij het Stadhuis, de tuin

de kunstenaars op de route: De Polder,

van de Catharijne kerk, de Heemtuin

Frank Tarenskeen, MooniQ Priem,

en de Waterpoort. Klassiek en hip-hop.

Janneke Verhoeven, Anita Vermeeren en

Ontmoet hen!

Casper Strietman. Vetrek met gids vanaf

Artist Talk, in gesprek met de Artists in

de Catharijne kerk in klein gezelschap.

Residence (zie p. 10).

Laat je verrassen!
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programma 12 september
10.00

OPENING
Art Festival Heusden opent haar

deuren op zondag. Overal in de
vesting vind je kunstenaars, artiesten
en muziek. De plattegrond met
exposanten wijst je de weg. De
kunstenaarsinfo vind je op p. 27.
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11.00

VERWONDERING
Artist Talk, in gesprek met de Artists in
Residence (zie p. 10).

13.00

JE OOR TE LUISTEREN LEGGEN
Concert Catharijne kerk, Sietse van
Wijgerden en Andrew Clark brengen de
werken van Hahn. Geniet ervan!

15.00

WAT GEBEURT ER?
Sietse van Wijgerden en Andrew
Clark zijn nogmaals te beluisteren in de

Catharijne kerk.
Artist Talk, in gesprek met de Artists in
Residence (zie p. 10).
16.30

tot slot
Casper Strietman sluit met zijn
performance het Art Festival aan de
Stadshaven spetterend af.

ARTIST IN
RESIDENCE
Vijf gerenommeerde kunstenaars vormen de ‘hoofdroute’
van het Art Festival Heusden 2021. Zij verblijven een week
in de vesting en werken op verschillende locaties aan het
thema. Artist in Residence betekent geven en nemen:
de kunstenaar krijgt de kans zijn werk te presenteren,
wordt voorzien van onderdak en geeft iets terug aan de
community. De vorm staat vrij.
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KELLY CHRISTOGIANNIS
Beeldend Kunstenaar

Kelly Christogiannis is een multidisciplinaire
kunstenaar, geboren en gevestigd in Nederland. Haar
Griekse roots komen tot uitdrukking in haar werk.
‘Veel van mijn werken zijn een romantisch beeld van een
bepaalde situatie, die zich op locatie afspelen. Net zoals bij
mijn werken zal ik eerst starten met het maken van digitale
illustraties rondom het thema hoofd/eenzaamheid. Daarna
selecteer ik een illustratie om uit te werken als (wand)kleed.
Voor Art Festival Heusden maak ik een tapijt rondom het
thema. Ik gebruik graag felle en contrasterende kleuren als
verwijzing naar de mediterranen. Ook speel ik met humor om
het werk toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep.
Voor mij is toegankelijkheid een belangrijk aspect in mijn
werk zodat iedereen zich erin zou kunnen verplaatsen en het
zou kunnen begrijpen, daardoor is mijn werk voornamelijk
erg figuratief.’

> INFORMATIE | 4
www.kellychristogiannis.nl | tijdens het Art Festival: Stadsboederij, Putterstraat 43
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CASPER STRIETMAN
Performance Artist

Casper Strietman is een multidisciplinaire kunstenaar
met een focus op de muziekindustrie. Hij schildert ‘live’
DJ’s volop in actie, ‘caputering the vibe’. Casper werkt en
leeft in Amsterdam.
Casper luistert het Art Festival op met een mobiele
performance. Zo ‘vangt hij de vibe’ van het festival. Met een
bevriende DJ en zijn ‘Koma bak2bak’ fiets reist hij rond door
Heusden. Performance Art is een kunstvorm die elementen
van theater, muziek en beeldende kunst combineert. Er is
altijd interactie met het publiek én de context.
Het afgelopen jaar besteedde Casper zijn talent en tijd aan
de totstandkoming van het COVID-Esthetics of Emptiness
project. Waar eerder mensen de ruimtes zoals in een theater
vulden, verbeeldde hij de leegte en verstilling van dat moment.

> INFORMATIE | M
sites.google.com/view/casperstrietman/work | tijdens het Art Festival: mobiele performance
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FRANK TARENSKEEN
Beeldend Kunstenaar

Naast beeldend kunstenaar is Frank Tareskeen docent.
Frank portretteert bewoners van Heusden. Alle
portretten worden geëxposeerd in de bankjes van de
Lutherse Kerk. Het is daar dat de kerk weer vol zit,
zonder 1,5 meter afstand.
‘Wij zijn veel meer dan ons brein, en wat zich in ons hoofd
afspeelt blijft vooralsnog een raadsel. Vast staat dat ons brein
zich in ons hoofd bevindt en ons gelaat aan de voorkant zit.
Wat het verband tussen die twee is? Er is weliswaar iets af
te leiden uit het menselijk gelaat, maar niet wat zich in het
bijbehorende hoofd afspeelt. Volgens de filosoof Emmanuel
Levinas toont het gelaat de idee van oneindigheid.’
Een portret maak je samen
‘Ik ben van mening dat een goed portret een echte
representant is van de geportretteerde, en dat het beschouwen
van een goed portret een één op één ontmoeting met een
verdubbeling is: de geportretteerde én de schilder.’

> INFORMATIE | 2
www.franktarenskeen.nl | tijdens het Art Festival: Lutherse Kerk, Putterstraat 32
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JANNEKE VERHOEVEN
Visual Artist

Als filmmaker en videokunstenaar schildert Janneke
Verhoeven met bewegende beelden. Tijd is de extra
dimensie die beelden vervormt van werkelijkheid naar
een wereld van uitbundige kleuren en gelaagdheid, een
samensmelting van contrasten en lichtspelingen.
Janneke werkte als mode- en schoenontwerper in Amsterdam
en Guangzhou (China). Door haar werk als creative director
en assistent filmmaker (voor oa. Lady Gaga, Nick Knight en
Ruth Hogben) in London werd film de manier om zich breder
uit te drukken. Ze maakte in 2018 op verzoek een visueel video
album voor de schrijver Christo Brooks.
Door zorgvuldig gefilmde en gevonden archiefbeelden over
elkaar heen te leggen creëert zij een droomachtige palet. Zo
worden ideeën vermengd, de ambiguïteit en complexiteit van
de gedachtenwereld reflecterend. ‘Want een gedachte bestaat
nooit alleen en bestaat altijd als onderdeel van een landschap
aan verhalen, herinneringen en beelden.’

> INFORMATIE | 3
www.jannekeverhoeven.net | tijdens het Art Festival: Gewelvenkelder, Vismarkt 7
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ANITA VERMEEREN
Beeldend Kunstenaar

Anita Vermeeren groeide op te midden van het Brabantse
platteland. Ze ontving in 2017 een eervolle vermelding
van de Nederlandse Portretprijs en exposeerde in het
Rijksmuseum tijdens Lang Leve Rembrandt.
Houtskool- of balpenschetsen spelen de laatste jaren een
belangrijke rol in haar werk.Deze schetsen waren er altijd
al als voorstudie. Ze zijn uitgegroeid tot een zelfstandig
medium. Ze zijn primair: een krachtige basis die een
licht-donkerspel met zich meebrengt. Het portret is een
terugkerend thema in haar werk.
‘Portretten kunnen raken en vragen oproepen. Ze zijn
interactie tussen de kijker en de geportretteerde. Ze gaan
tevens een verstandhouding aan met mijzelf. Wanneer
de fresco’s met profeten in mijn atelier staan, voel ik hun
aanwezigheid. De profeten brengen wijsheid, raad en begrip.
Ze zijn een verbinding tussen goed en kwaad.’

> INFORMATIE | 1
www.anitavermeeren.nl | tijdens het Art Festival: Wijkse Poort, 5256 AX Heusden (stadspoort)
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‘De revolutie die
vandaag nodig is, draait
niet rond nieuwe
wetten. Wel om relaties.
Zet je masker af en deel
een stuk van jezelf met een
ander persoon. We
zijn allemaal op zoek
naar echtheid.’

ART FESTIVAL HEUSDEN 2021

EENZAAMHEID

In de 21e eeuw leven we meer dan ooit in ons hoofd. Met
de komst van COVID-19 hebben we ons er zelfs letterlijk
in opgesloten.

VAN SOLITAIR NAAR SOLIDAIR

IS EEN MUUR
GESCHILDERD
OP EEN RAAM
Bernard Seulsten

Heftige gevoelens als angst, verdriet en woede waren het
afgelopen jaar sterk aanwezig. De een deelde deze emotie
gemakkelijker dan de ander. Eenzaamheid blijkt een thema
voor jong én oud, alleenstaand én samenwonend. Het raakt
onze hele maatschappij. We hebben allemaal ervaren wat het
met je doet als de basis – verbinding met je omgeving, fysiek
contact en liefde – wegvalt. De revolutie die vandaag nodig is,
draait niet om nieuwe wetten. Wel om relaties. Écht in gesprek
gaan met elkaar en je verhaal mogen vertellen. Want we
hebben de crisis allemaal op een andere manier beleefd. Durf
jij je masker af te zetten en je gedachten en gevoelens op tafel
te leggen?

KWETSBAAR IN VERBINDING
Art Festival Heusden speelt in op solidariteit en meer specifiek
eenzaamheid door de organisatie van een aantal activiteiten,
zoals de ‘Masker af route’ op 10 september. We willen aandacht
besteden aan iedereen die dit jaar in het hoofd heeft gewoond,
heftige gevoelens heeft ervaren of zich eenzaam heeft gevoeld.
Dit door middel van kunstenaarsprojecten én een bijeenkomst
waarbij we spelenderwijs in gesprek gaan over thema’s als
eenzaamheid, corona en de ontwikkeling van jezelf én de
samenleving.

25

EXPOSANTEN
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ACADEMIE ST. JOOST
groepsexpositie studenten

BERNADETTE BEEKMANS
sculptuur

De studenten presenteren zich
als groep, bouwen de ruimte om
met de drang en energie die jonge
kunstenaars eigen is: zoekend
én zelfverzekerd, vernieuwend,
provocerend en bovenal super
enthousiast.

‘Met hamer en beitel maak ik unieke
beelden in natuursteen. Met mijn
kunstwerken wil ik de aandacht
vestigen op respect en bescherming
van de natuur; symbolen van
wijsheid.’

> 27 Stadhuis, grote zaal

> 13 Heemtuin

TEIS ALBERS
fotografie

GUUSJE BERTHOLET
beeldende kunst

Een sterke combinatie van fotografie
en grafisch ontwerp maakt zijn
werk aantrekkelijk. Albumcovers
en filmposters fungeren als
inspiratiebronnen voor indringende
portretten van mensen.

‘Uitstervende culturen inspireren
me en met name de mens erachter.
Het hoofd en de gezichtsuitdrukking
vertellen zoveel meer over de persoon.
De uitdaging is om het hoofd/portret
tot leven te wekken.’ Haar vele prijzen
getuigen van haar talent.

> 18 De Waterpoort

> 12 Pelsestraat 18

JOSÉE BASTIAENEN
glaskunst

ROB BONNEMAIJERS
beeldende kunst

Zet zaag en beitel in ruwe brokken
kristalglas. Het product is een
zintuigelijke ervaring. ‘De inspiratie
in mijn scheppingsproces is niet ‘top
down’, vanuit het hoofd, maar
bottom-up, vanuit de ziel: binnenste
boven.’

Ontstaan op Bossche bodem (1966).
Gerijpt in Eindhovense dynamiek, zag
het ‘kunstlicht’ in 2004. ‘Mijn hoofd.
Dat ben ik. Dat zijn mijn gedachten,
mijn kronkels en mijn ideeën. Mijn
zwarten en mijn witten. Het licht en
het donker.’

> 11 Rondeel, Dember 30b

> 5 Koetshuis, Burchtstraat 3
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OLGA BOS
beeldende kunst

DIEKE COUMANS
beeldende kunst

De mens, de figuur in een ruimte, staat
centraal in het werk van Olga Bos.
Weemoed, schoonheid en verlangen
zijn onderliggende thema’s. Toeval
houdt haar alert. Ze geeft een aanzet
die de toeschouwer onbewust zelf
invult.

‘Het hoofd is een rustplaats; je
gedachtenwereld als plaats voor
reflectie. Zonder besef van de dingen
om je heen kijk je terug op het
vooruitkijken.’ Ik toon mensgemaakte
constructies als metafoor voor
ontheemding en eenzaamheid.’

> 10 Sterrestraat 7

> 33 Waterpoort 10

ELLEN TE BRAKE
beeldende kunst

HESTER VAN DOORNUM
beeldende kunst

‘Ik Ben Jou Ook is de naam van een art
co-creatie van universele illustraties en
gedichten die alle een transformatie
in zich dragen van angst naar Liefde.
Het pad, een ontdekkingsreis van het
hoofd naar het Hart.’

‘Voor mij – vrouw die vrouwen
schildert – is een werk een prestatie
als ik erin slaag echte, bezielde
vrouen te schilderen; een moment,
een gelaagdheid van emoties vast te
leggen, om het voor altijd te laten
gelden. Wat gaat er om in haar hoofd?’

> 31 Demer 42

> 26 Nieuwstraat 10b

ROB VAN DEN BROEK
sculptuur

SARAH VAN DEN DUNGEN
beeldende kunst

Al 46 jaar bronsgieter. Gefascineerd
door Steampunk; toen stoomkracht
nog de voornaamste krachtbron was.
‘Beelden van hoofden, met een mix
van fantasie en sciencefiction waarbij
ik gebruik maak van radars, hoeden en
gekke brilletjes.’

‘Ik vind het ronduit fascinerend
zoals wij mensen functioneren met
ons denken, voelen en handelen. Het
roept veel vragen op, die ik niet kan
beantwoorden, maar wel kan aftasten
door te tekenen. Een weten, voor geen
enkele rede vatbaar.’

> 24 Gouverneurstuin, Putterstraat 14

> 3 Tuinkamer De Engel, Vismarkt 7
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JIRI
BÜLLER
Jiri Büller is een van de beste portretfotografen van
Nederland. Hij ontving de Zilveren Camera voor zijn
portret (uit een serie) van zorgverleners in coronatijd. De
serie is gepubliceerd in de Volkskrant: ‘het beste wat is
gemaakt aan portret wat betreft corona.’
Artsen en verpleegkundigen van de covid-afdelingen in
Uden (Bernhoven) en Breda (Amphia) lieten zich na hun
dienst portretteren.Met op hun voorhoofd soms nog het
zweet van een nacht lang werken, vertellen ze over hun
grootste worstelingen.

HET IS NU TIJD VOOR DE MASKERS AF,
WE MOGEN WEER VRIJ ADEMEN EN
ONS ZELF EN DE ANDEREN ZIEN.

Deze expositie verdient nog een keer extra aandacht door
ze groot tentoon te stellen op de prachtige oude muren
in de Stadshaven [37] in Heusden. Een expositie die als
een tribute dient aan het zorgpersoneel die de strijd
aangingen met Covid, als nagedachtenis aan een jaar
waar wij ons zelf verborgen achter maskers.

34

EXTO
groepstentoonstelling

ARJA VAN DEN HEUVEL
beeldende kunst

Het collectief – of beter platform –
EXTO verenigt 40 kunstenaars. Zij
plaatsen hun kunst op de website
en nemen samen deel aan exposities.
De grote hal op de Scheepswerf
herbergt de gezamenlijke stand van
deze groep.

‘Wat zit er in mijn hoofd aan beelden
of droomlandschappen en hoe beeld
ik het uit’ is een vraag die Arja van den
Heuvel steeds weer inspireert in haar
veelzijdige creativiteit. In haar atelier
in Giessen experimenteert ze met
technieken en materialen.

> 34 Scheepswerf 1

> 12 Pelsestraat 18

ELSBETH FOKKER
sculptuur

MIRJAM HOPMAN
sculptuur

‘De stroom van je gedachten vloeit
door en is oneindig… Kun je geen
gedachten in je hoofd hebben? Is dat
fijn? Ik geloof het niet en word juist
blij van het idee dat je gedachten
oneindig doorvloeien. Sta bij de
fontein en geniet van je gedachten.’

‘Ieder mens is uniek en verdient
respect. Daarom maak ik beelden
met een inheemse uitstraling. De
hoofdtooi wordt gedragen als een
voornaam hoofdsieraad. Mijn bijdrage
aan bewustwording en acceptatie van
eigenheid van verschillende culturen.’

> 13 Heemtuin

> 16 Sterrestraat 3

EDUARD GERRITS
sculptuur

ANDRÉ EN JAN JANSSENS
beeldende kunst

‘De gedachte dat alles beheersbaar
en maakbaar zou zijn is ook nu weer
achterhaald. Het coronavirus laat ons
meer dan ooit de kwetsbaarheid van
de mens zien. Door in te grijpen in een
basisvorm ontstaat een nieuw beeld.’

‘Het doel van de kunst is niet het
uiterlijk van dingen weer te geven,
maar het innerlijk: dat is de echte
werkelijkheid’ – Aristoteles. André:
van professioneel bokser naar
professioneel kunstenaar; werkt
samen met Jan, zijn zoon.

> 5 Salon, Burchtstraat 3

> 17 Bedeelhuisje Putterstraat 14
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JO EN JOSIE
beeldende kunst

MARIA VAN DER LAAR
sculptuur

‘Kun je in deze maatschappij,
waarbij ons hoofd vaak het episch
centrum van ons doen en laten is,
kunst ervaren juist zónder je hoofd
te laten leiden? Kun je schilderijen
voelen, binnenlaten, zonder te willen
begrijpen of ontleden?’

Het verlangen. De kus. ‘Het kijken
naar deze sculpturen maakt dat je
er stil van wordt.Een moment wat
het ware verlangen laat zien, oprecht
intens puur krachtig en sensitief
tegelijk; twee mannen om eindeloos
naar te blijven kijken.

> 38 Waterpoort 18

> 27 Stadhuis, omloop boven

KEMPRO
groepstentoonstelling

DAMJEN LAJIC
sculptuur

‘Hoofden’: voor ons geen vreemd
thema als je bedenkt dat epilepsie
ontstaat in het hoofd. Wat als je hoofd
je gevangenis is? Iets uit het hoofd
halen, koppen, gedachtenspinsels,
hoofdzeer, uit je bol… Een
weerspiegeling van onze diversiteit.

‘Het hoofd draagt een gedachte
mee, rustig en ontspannen. De
gedachte wordt immers graag
gedragen. Soms ontleden, dan weer
samenvoegen.’ Damjen Lajic is
Steinbildhauermeister; hij woont en
werkt in Beckedorf, Duitsland.

> 7 Oude Mavo, hoek Demer/Herptsestraat

> 3 Tuin Het Land van Blofte, Vismarkt 7

MARLIES KRIJGSMAN
sculptuur

ANGELINE MAAS
beeldende kunst

‘Mijn belangrijkste onderwerp is
de mens en de laatste jaren maak
ik vooral portretten waarbij mijn
beelden het afgelopen half jaar
steeds meer fragmenten van een
portret zijn geworden.’

‘Mijn werk gaat over wat er in ons
hoofd omgaat. Mensen bevinden
zich in hun eigen wereld; we kunnen
alleen raden wat er in hun hoofd
omgaat. Gedachten zijn intiem en
blijven persoonlijk. Leren we elkaar
ooit écht kennen?’

> 18 De Waterpoort

> 20 Botermarkt 20
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TRIO
RUSANOVSKY
Trio Rusanvosky bestaat uit Leon Rusanovsky en zijn twee
kinderen Julia en Arthur. Het trio treedt op in binnen- en
buitenland, recent tijdens het staatsbanket in Berlijn ter
ere van koning Willem Alexander en koningin Maxima. Op
zaterdag 11 september brengen zij in de Catharijne
kerk [8] een kleurrijk, levendig, melancholisch en
emotioneel programma ten gehore met viool, altviool,
piano en gitaar in verschillende combinaties.
‘Als we denken aan de relatie van muziek en het thema
Hoofd, komen we al gauw bij het muzikale brein terecht.
Klassieke componisten zoals Dvorák en J.S. Bach, die wij
tijdens het concert ten gehore zullen brengen, hebben
meesterwerken gecomponeerd. Natuurlijk komt daar veel
talent bij kijken maar ook is elk meesterwerk een soort van
wiskundige opgave voor het brein, waarbij een perfecte
muziekcompositie ontstaat.’

40

MANGNUS EN BAAS
fotografie

HET PIECK
beeldende kunst, dans en muziek

‘Verscheidenheid in beeld? Zwart-wit
portretten; 254 verschillende hoofden
– jong en oud – laten zien dat we
uiteindelijk veel meer op elkaar lijken
dan we in eerste instantie denken.’
Een reprise van het project Wij zijn
Heusden, nu in een nieuwe context.

Bij het Pieck, hét centrum voor de
kunsten in de gemeente Heusden,
draait het om plezier en het
ontwikkelen van creatief talent op het
gebied van Dans, Kunst en Design,
Muziek en Theater.

> 35 Botermarkt en Stadswallen

> 18, 27 Waterpoort, Stadhuis en Heemtuin

MY–FOTO
fotografie

SANDRA VAN DE PLUYM
beeldende kunst

‘Plezier, ontdekken en eigenheid; er
gaat van alles om in onze hoofden. We
hebben naar ideeën gevist en nieuwe
ideeën aangeboord. Toen iemand
tegen ons zei: ‘Cheese’ hebben we
tranen gelachen.’ Yvonne Jansen en
Monique Hebly.

‘Door de coronaregels zag ik mijn
schoonmoeder hard achteruitgaan.
Wat ging er om in haar hoofd. Niet
zelf haar boodschappen kunnen doen,
geen kleinkinderen meer op bezoek.
Ik zag de eenzaamheid, het raakte me
diep.’

> 15 Molen bij haven en kanonnen

> 12 Pelsestraat 18

JURRIEN PETERSE
muziek

MOONIQ PRIEM
sculptuur

De eerste herinnering van Jurrien
Peterse (1977) aan de hobo is het
moment dat hij die hoorde in, hoe kan
het ook anders, Peter en de Wolf van
Prokofjev. ‘Muziek is nu niet meer weg
te denken uit mijn leven en uit mijn
hoofd.’

‘Moeiteloos boetseren. Als
beeldhouwer portretteer ik mijn
modellen in klei, en als filmmaker
vang ik tegelijkertijd de verhalen
achter de mens.’ Ving de sfeer van de
bewoners van Peppelrode in beelden.
Ontving de Nationale Portretprijs.

> 9 Sint Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

> 5 Jachtkamer, Burchtstraat 3

41

42

LYNN KATE ROSDORFF
beeldend kunstenaar

DICK SCHREINDERS
beeldende kunst

‘Op weg naar nieuw bewustzijn
creëer ik vanuit zero waste. Alien
Self is een ambachtelijke kleine
collectie met als thema ‘Uit het hoofd
in het hart’: de confrontatie met de
dualiteit en het omarmen van diepe
dalen in onszelf.’

‘Wat bedoelen we met het hoofd? Het
drukt uit wat we zijn in het moment.
Gemoed, gedachten, levendigheid. De
ogen zijn vensters naar het innerlijk.
Het is als een huis, vol opgeslagen
herinneringen.’ Blijven kijken tot je
ergens doorheen kijkt.

> 21 Zustersteeg 13

> 39 Oudheusdendestraat, tegenover 25

ARIE DE RUITER
beeldende kunst

FLOOR SNELS
beeldende kusnt

‘Mensenhoofden hebben altijd
zichzelf in ’t oog. Hoeveel keer
wordt er niet elke dag in de spiegel
gekeken? Hoe zie ík er uit? Dieren zijn
verfrissend anders. Zij kijken
veel hoger om zich heen. Bijna
menselijker.’

‘Onze beleving van het heden is als een
Fata Morgana die we geloven als een
hallucinatie, vanuit waar we bewust
of onbewust koersen op een bepaalde
toekomst. Fictieve verhalen over de
toekomst van Heusden waar iedere
bewoner een zin toe heeft gevoegd.

> 12 Pelsestraat 18

> 36 Stadswallen

IRENE SCHAAP
beeldende kunst

JOOST VAN DER STEEN
beeldende kunst

One day i’ll fly away.
‘Ieder mens heeft ruimte nodig; om
te bewegen, om zich vrij te voelen,
anders te zijn en te denken. Al eeuwen
heeft de mens de wens om te vliegen,
boven de aarde te zweven, pogingen
om grenzen te verleggen.’

‘Kunst is reizen in je hoofd. Het
verbeelden van het innerlijk
landschap. Wie dat zoekt verbeeldt
eerst het zijne. Het geleefde leven,
sporen door de tijd ontstaan,
gelaagdheden die de tijd zichtbaar
maakt.’

> 12 Pelsestraat 18

> 25 Wittebroodstraat 7
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BART
SOMERS
‘Mijn moeder is 37 jaar geleden overleden. Ik zou haar nu,
ouder en wijzer, nog best veel vragen willen stellen. Of
gewoon even met haar willen praten.’
Bart Somers exposeert op het Art Festival het hoofd van
zijn moeder prominent op de Vismarkt [6]. Een speciaal
kunstwerk in cortenstaal dat hij vervaardigde in zijn
atelier op de Scheepswerf in Heusden. ‘In het festival
weekeinde nodig ik je uit om even in het hoofd te gaan
zitten. En een brief te posten aan jezelf. Of aan je moeder
natuurlijk.’
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FERDY STEGER
beeldende kunst

ANNELIES TIMMERMANS
beeldende kunst

‘Geen hoofd is hetzelfde. De
uitdrukkingen en emoties van
het gezicht zijn er in veel vormen.
En zonder een woord te zeggen,
begrijpen we deze uitdrukkingen
en emoties. Steeds weer iets nieuws
ontdekken.’

‘Mijn werk, voornamelijk het
drukken van prenten, is zeer divers.
De mensfiguren zijn zelden concreet
weergegeven. Het roept soms vragen
op. Dat blijft spannend voor de maker
én de kijker.’

> 14 Botermarkt 2

> 22 Wittebroodstraat 11

MARJAN TAMINIAU
beeldende kunst

JOANNA TOETENEL
beeldende kunst

Illustreerde diverse Ooit boeken;
creëerde een positieve explosie met
kleurrijke 3D harten. Vanaf 2008
maakt ze pastels. ‘Ik teken graag het
hoofd van Marc, de liefde van mijn
leven. Dat boeiende hoofd kan ik niet
over het hoofd zien.’

She is a Fountain of Ideas. Drop a coin
and she will make all your wishes
come true. ‘Op basis van ‘A Portrait of
Lady and a Few Good Men’ heb ik een
tweetal installaties bedacht. Te gek om
bij de Molen in Heusden weer nieuwe
verhalen te ontdekken.’

> 32 Sterrestraat 11

> 30 Molen bij de Scheepswerf

ANNA MARIE VAN THIEL
beeldende kunst

WOUTER VAN DER VELDE
beeldende kunst

‘There must be something in this
madness.’ Installatiekunstenaar,
schilder en galeriehouder; Anna
van Thiel de Vries woont en werkt
in Heusden. Speelt met ruimte
en bouwstenen van beelden van
verschillende materialen.

Schildert voornamelijk landschappen
en portretten. ‘Mijn portretten zijn
indringend. Ze staren je aan. Of ze
kijken weg, in zichzelf gekeerd.
En wat er omgaat in het hoofd zal
verborgen blijven.’

> 19 Drietrompetterstraat 8

> 12 Pelsestraat 18
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PAULUS VAN VENROOIJ
beeldende kunst

LEN VAN DE WOUW
beeldende kunst

‘Een lichtinstallatie die gestuurd
wordt door de hersenactiviteit van de
bezoeker zelf. Ons brein is complex
en krachtig, maakt alles mogelijk.
Balanceren op de grens tussen
technologie en kunst, voelen en rede.
Uitersten die ons mens maken?

‘Achter de materie schuilt… lood,
goud, leer, hout, stof, blad en verf.
Monumentale gelaagde objecten
balancerend op de grens van figuratie
en abstractie. Een vormentaal, die
oeroud én vertrouwd is.’

> 28 Kelder De Republiek , Hoogstraat 4

> 23 Sterrestraat 2

PETER VERBEEK
beeldende kunst

CHARLY ZASTRAU
muziek bij ‘faces’

‘Ik dein altijd mee op de golven van
de tijdgeest. Aansluitend aan het
thema ‘hoofd’ toon ik lichtobjecten,
driedimensionale golven. Je moet
ze in werkelijkheid zien, beleven,
ondergaan: dynamisch, poëtisch en
meditatief.’

De van oorsprong Duitse pianist,
arrangeur en componist is gekend
in de internationale muziek- en
theaterwereld. Hij arrangeerde o.m.
Starman, van Sven Ratze gebaseerd op
het leven van David Bowie. De muziek
onder ‘Faces’ is van zijn hand.

> 29 Demer 48

> 24 Gouverneurshuis, Putterstraat 14

WIJGERDEN EN CLARK
muziek

ZORGATELIER DE POLDER
groepstentoonstelling

Eenzaamheid: je hoort het in het
werk van Hahn, de zwerver die ver
van de wereld wil zijn; in Come Away,
de persoon die in eenzaamheid wil
sterven. Maar, we willen ook leven.
Daarom: Great Things, over genieten
van mooie zaken. Sietse en Adrew.

Een kunstwerkplaats voor mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel,
in de polders tussen Heusden en
Waalwijk. ‘Bezig zijn met kunst geeft
een gevoel van bevrijding. Het maakt
onbekende, verrassende talenten
zichtbaar; dat geeft zelfvertrouwen.’

> Catharijne kerk (8)

> 8 Tuin, Catharijne kerk
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‘Onder mijn haar
is het een en ander kapotgegaan. Aan de
buitenkant is die schade niet zichtbaar,
maar wel elk uur van de dag sluimerend
aanwezig. De omvang van de pruik staat
50

voor de enorme verandering die er in
mijn hoofd heeft plaatsgevonden. Door
de open structuur geef ik iedereen die
dat wil toegang tot mijn hoofd. Ik nodig
de buitenwereld uit om door te dringen
tot wie ik ben geworden.
Ik mag dan veranderd zijn; ik ben er
nog wel! Deze pruik laat me schijnen.

DÉSIRÉE, ZORGATELIER DE POLDER
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ART FESTIVAL HEUSDEN 2021

Met dank aan de volgende fondsen,
sponsoren en partners voor hun
(financiële) ondersteuning:

Eenzaamheid is een breed
begrip en vaak onzichtbaar...
Door een ingrijpende verandering,
zoals het overlijden van een partner, verhuizing of scheiding, kun je
je eenzaam gaan voelen. Hoe fijn is
het dat er iemand aanbelt voor een
kop koffie en vraagt hoe het met je
gaat. Dat kleine gebaar maakt een
groot verschil.
In Heusden hebben we de coalitie
tegen eenzaamheid deze is bekend
onder de naam ‘Kom Erbij Heusden’.
In recent onderzoek scoort Heusden
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Daarom lanceren we op 30 september de campagne Kom erbij! Dit is
meteen het startsein voor de Maand
van de Ontmoeting in oktober.
Vanaf dan vind je op onderstaande
website een compleet overzicht van
alle activiteiten die we organiseren.
www.bijeenheusden.nl/komerbij

COLOFON
Deze publicatie verschijnt ter
gelegenheid van het Art Festival Heusden
2021.
Stichting Kunstvesting Heusden
Jeroen Bender
Olga Bos
Marianne Buijs - Preijde
Syfra van de Loo
Mabel Mangnus
Francine Simonis
Bart Somers
Concept, samenstelling en redactie
Angela van de Loo
Syfra van de Loo
Mabel Mangnus (website)
Claire van Ruth
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Deze gids is bedoeld om te inspireren.
Gelieve de inhoud en de beelden niet
zonder toestemming te gebruiken. Wilt u
(delen van) de gids voor eigen doeleinden
overnemen of reproduceren, neem dan
contact op met het bestuur van Stichting
Kunstvesting Heusden.
Bijzondere dank
gaat uit naar (financiële) sponsoren, in
het bijzonder de Heusdenaren die hun
locatie(s) ter beschikking stelden.
Contactinformatie
Stichting Kunstvesting Heusden
Sterrestraat 3
5256 EL Heusden
info@kunstvesting.nl

> www.kunstvesting.nl
> www.artfestivalheusden.nl
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