LEONARDO DA VINCI COLLEGE LAMMENSCHANS
Al jaren werkt Fields of Wonder samen met leerlingen van het Leonardo Da Vincicollege.
Zij leveren bijdragen aan Het OpenLuchtHotel en aan het licht/kunstproject aan de
Singel in Leiden. Het zijn VMBO-leerlingen die later meestal iets in een kunstzinnige
richting willen doen. Deelname is altijd vrijwillig.
Na een brainstorm over het geïntroduceerde onderwerp ontstaat een aantal ontwerpen.
Uiteindelijk wordt er één gekozen dat wordt gepresenteerd tijdens het festival. Het
proces van overleg, opbouwen en de uiteindelijke uitvoering leidt tot enthousiaste
uitspraken van leerlingen:
“Als je aan zo’n project werkt begrijp je meer van de andere kunstwerken.”
“Het bereidt je goed voor als je een richting kiest op het MBO.”
Voor Fields of Wonder is hun medewerking een unieke gelegenheid om kunst en cultuur
direct onder jongeren te brengen. Zij raken zo veel sneller en heel direct betrokken
bij evenementen; meer dan wanneer zij er alleen over horen praten of het als publiek
meemaken. Bovendien zorgen zij door hun gebruik van social media voor een veel
groter publieksbereik onder jongeren.

OVER FIELDS OF WONDER

MET MEDEWERKING VAN:
Myrthe Kamphuis, Aafke de
Vries, Pim Rusch, Marco Vermij,
Simone Robbers, Nina Kleingeld,
Malinda Clouder, Jeanne Taal,
Adrie Doornik, Bea Staffeleu,
John de Wit, Davy den Dulk,
Monique van der Gaag, Eugenie
Kips, Susan Suer, Tahir Idouri.

Het van Rijn Festival is het vernieuwend cultuur festival voor
Leiden, gemaakt door én met de
makers uit het cultuurveld van de
Leidse regio. Het is de Rijn die wij,
in een tijd waar niets meer vast
lijkt te staan en er grenzen lijken
te verdwijnen, als een natuurlijk
verbindend element zien.

KUNSTENAARS / PERFORMERS
Fields of Wonder, Han Ruijgrok,
Marlies de Koning, Leerlingen
Het Waterland , The Light Guys,
Carla van der Helm, Loes Schakenbosch, Marjolein van Haasteren,
Jan Kleingeld, Nina Kleingeld,
Mirjam Ooms, Inge Reisberman,
Leerlingen Da Vinci College
Lammenschans, Ronald van
Merkesteijn, Hans Wentzel.

De rivier de Rijn is het leidmotief en
de inspiratiebron voor dit festival
en vormt het decor voor wat wij
brengen: beeldende kunst, poëzie
en theater.
Fields of Wonder legt met dit
festival verbindingen tussen natuur,
kunst en cultuur; heden, verleden
en toekomst; cultureel erfgoed en
innovatie; individuele mensen en de
samenleving waarvan wij allemaal,
ongeacht onze achtergrond, deel
van uitmaken. Het daagt ons allen
uit om een culturele samenwerking
aan te gaan. De stad met de Rijn als
levensader is de plek waar avontuur,
cultuur en kunst elkaar ontmoeten
en samenvloeien.

Verwondering is het begin van alle wijsheid. (Aristoteles, 384-332 voor Chr.)
Fields of Wonder doet zijn naam eer aan door op verrassende wijze theater te maken op
plaatsen die daarvoor niet zijn bedoeld. We creëren culture ontmoetingen vol avontuur.
Fields of Wonder gelooft dat kunst een meerwaarde heeft: via een kunstzinnige verbeelding
kunnen mensen worden geraakt. Wanneer een doorleefde ervaring aan kennis wordt
verbonden, kan op speelse wijze, zonder expliciete kennisoverdracht, wijsheid ontstaan.
Daarom blijven wij vanuit verwondering samenwerken aan nieuwe, kunstzinnige
ontmoetingen die bol staan van experiment en creativiteit. Waarmee wij ons publiek
verassende ervaringen bieden die beklijven. Wij lopen over van de ideeën. Wees welkom.

VERWACHT IN 2019:

INSTELLINGEN / BEDRIJVEN /
SPONSOREN
Huis op de Waard, Marente,
Gemiva SGV, Hortus Botanicus
Leiden, Erfgoed Leiden &
Omstreken, Da Vinci College
Lammenschans, Wijkvereniging
Waardeiland, Het Waterland,
Winter Wonder Weken, Ranzijn
Tuin & Dier, De Kunstverleners,
Begraafplaats Groensteeg,
Meelfabriek, Broodjes & Bootjes,
Visbrasserie De Poort, Speeltuin
De Doorbraak, Kaasmarktschool,
De Binnenvest, Vrienden van
het Singelpark, Stikstof Studio,
Scarlatti Lunch en Diner.

• Vloeiend Hart februari
• OpenluchtHotel juni
• Van Rijn Festival juni
• Spaanse Hoer oktober
• Rijn Verlicht 2019 december

DONATIES
Fonds 1818, Gemeente Leiden,
Centrum Management Leiden,
Cultuurfonds Leiden, Pim Rusch
Fotografie, Carolusgulden, Van
der Velden Foundation.

WWW.FIELDSOFWONDER.NL
info@fieldsofwonder.nl

CONCEPT / REGIE
Geert van der Velden

UITNODIGING

RIJN VERLICHT
16 dec 2018 – 6 jan 2019

Met trots bieden wij u deze plattegrond aan. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons,
of op eigen gelegenheid, een wandeling te maken langs de route met lichtkunstwerken. Dit
jaar zijn de lichtbakens opgesteld op en langs de Oude en de Nieuwe Rijn; de waterlopen
die wij zien als verbinding tussen de eilandjes die wij als individuen zijn. Wij wensen u een
mooie, lichte tocht in dit donkere jaargetij. Geniet van onze cultuur en van elkaar! Want
samen maken wij de stad, samen maken wij de stad leefbaar.
Winterwandeltochten 16 december en 6 januari 2019 start locatie; Kaasmarktschool 13
aanvang 20.00 uur. Aanmelden: info@fieldsofwonder.nl
Zilvervloot
Speciaal voor senioren organiseren wij op 23 en 30 december de Zilvervloot, een boottocht
langs de lichtbakens. Start locatie: Huis op de Waard, Nieuwe Rijn 115 aanvang 18.00 uur.
Reserveren is verplicht. Dit kan via: info@fieldsofwonder.nl

1. Kaasmarkt – Waterpeil
Joost Koster i.s.m. Fields of Wonder
2. Haven – Aquarel XL
Jan Kleingeld / Nina Kleingeld
3. Poort van Leiden – Rimpeling
Miriam Ooms i.s.m. Fields of Wonder
4. Anker Poort – Vlammen
Inge Reisberman
5. Meelfabriek – Light
The Light Guys
6. Katoen Park – Aquarel XL
Jan Kleingeld/ Nina Kleingeld
7. Begraafplaats Groenesteeg
– Mnemosyne
Marjolein van Haasteren
8. Nieuwe Rijn – Wuivend Riet
Fields of Wonder
9. Stille Mare – Corner
Loes Schakenbosch
10. Oude Rijn – Lataarns
Da Vinci College Lammenschans
11. Hortus Botanicus – Fields of Colors
Het waterland o.l.v. Carla van der Helm
12. Waardeiland – Fields of Colours
Fields of Wonder
A. Kaasmarktschool, Koppenhinksteeg 13 Vertrek locatie Wandeltocht
16 dec’18 en 6 jan’19 Aanvang: 20.00
uur. Reserveren verplicht, dit kan via
info@fieldsofwonder.nl
B. Huis op de Waard, Nieuwe Rijn 115,
Vertrek locatie Vaartocht 23 en 30
december 2018 Aanvang: 18.00 uur
Reserveren verplicht, dit kan via
info@fieldsofwonder.nl

*Fields of Wonder is een team van
makers die over een langere periode
aan bepaalde werken hebben gewerkt
dus ook de maker transformeert met
het beeld mee. Geert van der Velden,
Tara Shamsko, Pim Rusch, Joost Koster,
Nina Kleingeld, Carla van der Helm,
Aafke de Vries, Tahir Idouri.
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