


DE NIEUWE WERELD
Het zwarte hek van Calorama zwaait langzaam open en tussen 
de bomen verschijnt het Landgoed. Een oase van stilte midden-
in Noordwijk Binnen. De perfecte omgeving om een nieuwe  
wereld te creëren.
 
Wij leven in een tijd die vragen oproept. Willen wij terug naar 
het oude normaal of scheppen wij een nieuwe wereld? Welke 
ervaringen nemen wij mee uit de oude wereld en hoe geven wij 
deze een plaats in onze nieuwe werkelijkheid? 
En wie nemen wij mee op onze reis? Mensen die we tot op heden 
over het hoofd zagen en niet hoorden? Wat kunnen we voor el-
kaar betekenen als musicus, theatermaker, danser, kunstenaar, 
maar bovenal als mens? Het is nu tijd om dromen waar te ma-
ken, elkaar opnieuw te ontmoeten en voorstellingen duurzaam 
te ontwikkelen in een nieuwe wereld.
 
Luisteren, kijken en zien !

Een warm welkom aan iedereen, namens team en bestuur,
Herma van Piekeren –  Artistieke Leiding Stichting KunstKlank 
Judith de Haas – Coördinator Kunstroute DE NIEUWE WERELD



   DE NIEUWE WERELD | KUNSTWERKT  
    Kunst en Dans 7 en 8 aug. 2021

KUNSTKLANK ORGANISATIE   Herma van Piekeren - Artistieke leiding,  
Martha Baalbergen - Zakelijke leiding, Sylvia van Stijn - Projectleiding 

Form and Colour Party – Dansers van Halte 6 (Miranda Heg, Simone Wanders & Suzanne Zeegers) 

in kostuums vervaardigd door Victorine Pasman – zaterdag en zondag 15.00 en 18.00 uur

Virtual Reality Kunst – Jurriaan van Hall – zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

Een Prettig Portret – Jurriaan van Hall – zaterdag (Herma van Piekeren), zondag (Henk Schiffmacher) 

beide dagen v.a. 14.00 uur live, v.a. 17.00 uur beeldregistratie van gesprek en live verder boetseren

Live drukkunst – Daniël Tavenier en Peter Minnee – zaterdag en zondag

Kunst Kijken, Kunst Kopen – expositie kunstwerken – zaterdag en zondag

Ontmoetingskunst – Marja Vink – zaterdag en zondag

KunstRoute – Judith de Haas, Mariska de Kok, Maja van Hall, Wil van der Niet, Marieke van der 

Lippe, Judith van Vliet, Hans Berkhout, Diana Hoogeveen, René de Jager, Rob van Leeuwen,  

Rowana van den Hove, Tess Hummels, Bonnie Verhoeven – zaterdag en zondag

Dit weekend vinden 
er naast de wandeling 

kunstgerelateerde pop-
up optredens plaats op 

het landgoed en zijn 
kunstenaars aanwezig. 
Bezoekers kunnen de 
kunstwerken op eigen 
gelegenheid bekijken, 

in gesprek gaan met de 
kunstenaar of aanhaken 
bij de KunstRoute onder 

leiding van een gids. 


