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PERSBERICHT

The City of Jeroen Bosch

Van 17-19 september 2010 organiseert Artots 
het performance weekend The City of Jeroen 
Bosch met lezingen, een expositie, netwerk-
bijeenkomst en performances op diverse loca-
ties. Aanvang 17 september vanaf 14.30 uur 
in South Park Studios, Zuiderparkweg 284, 
‘s-Hertogenbosch. 
Deze projecten organiseert Artots in het kader 
van haar 10-jarig jubileum in 2010 en het feit 
dat ze al 5 jaar haar basis heeft in de melk-
fabriek in Den Bosch. Met het performance 
project evalueren, concluderen en vieren wij 
onze overbodigheid ten aanzien van de cultu-
rele ontwikkeling rondom Jeroen Bosch in Den 
Bosch. Wij zijn blij dat wij niet meer kunnen 
zeggen dat er geen aandacht is voor Jeroen 
Bosch zoals wij vanaf 2000 uitschreeuwden.

OPENING 17 september om 15.15 uur: Nieuwe galerie van ARTOTS en het Performance 
weekend - The City of Jeroen Bosch door John Leerdam PvdA  lid Tweede Kamer 2003-
2010 en Geert Snijders PvdA raadslid Den Bosch en wethouder 2006-2010. Zij openen de 
nieuwe galerie en onthullen de naam. Tevens openen ze het perfomance weekend The 
City of Jeroen Bosch.

Performance weekend - The City of Jeroen Bosch 
Instant Material to Create Art
De performers conformeren zich aan het thema Instant Material to Create Art, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van: stem, lijf, omgeving, publiek, etc.
Peformers: Sebastiaan Dijk (NL), Jolanda Jansen (NL), Toine Klaassen (NL), Frans Daels (B), 
Justin Davy (ZA), Eunice Langerwaard (NL), Pernille Lonstrup (DK), Navin Thakoer (NL), 
Vera van der Velden (NL), Isidoor W. Wens (NL/SR))
De performances vinden plaats in en rond het centrum van ‘s-Hertogenbosch, o.a. op de 
markt, de Parade, het Zuiderpark en op de locaties ARTOTS melkfabriek, Guldenvliesstraat 
4H en ARTOTS South Park Studios, Zuiderparkweg 284.

Lezingen: 
Op 17 september in South Park Studios: Lezingen en gesprekken die bijdragen aan de 
professionalisering van de kunstenaarsberoepspraktijk. Met o.a.
14.30-15.00 Bas Maassen, directeur woningcorporatie Zayaz ‘s-Hertogenbosch. Lezing 
over cultuurmecenaat en tevens opening Lichting 2010 en het South Park Studios Project.
16.00-16.45 Irene Saddal, Res Artis Amsterdam. Lezing over kansen en internationale 
mogelijkheden voor kunstenaars en oriëntatie op het werkveld in residenties. 
16.45-17.15 Felix de Clerck, AIR Antwerpen. Lezing over Artist in Residence.
17.15-18.00 Adriaan Rees Amsterdam/China & Isidoor W. Wens ‘s-Hertogenbosch. Gesprek 
tussen twee kunstenaars over ARTCEB en internationale oriëntatie op het werkveld. 

Jolanda Jansen - You Pink Who?



Het doel van Artots met “ARTOTS South Park Studios Project” is het verder ontwikkelen 
van hedendaagse beeldende kunst projecten, gastateliers en een gallerie. Hiermee  
bouwen we aan duurzame samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus met  
kunstenaars en andere netwerkpartners, zodat we elkaar versterken op ons werkveld. Dit 
sluit goed aan bij onze visie waarin actie en dynamiek hoog in het vaandel staan. 
Art On The Spot, de bezoeker wordt onderdeel van de totale ervaring. Zo leveren wij een 
bijdrage aan het Nieuwe Situationisme, door het bij elkaar brengen van dingen die geen 
bubbels zijn. Hierdoor kan Artots vanaf heden gastateliers aanbieden. De follow-up hier-
van is het ARCEB residentieproject. http://www.artots.nl/artceb.

Lichting 2010 
10-26 september 2010
Een kijkje in de hedendaagse autonome performance- en installatiekunst
De eerste expostitie van Artots op haar eerste locatie was Lichting 2000. Daarom vinden 
wij het belangrijk om het nieuwe decennium en de nieuwe locatie weer in te leiden met 
Lichting. Aan LICHTING 2010 doen mee: Kunstenaars die in 2010 zijn afgestudeerd aan 
een kunstopleiding en die tijdens hun studieperiode bezig waren met performance- en/
of installatiekunst. Er zijn nieuwe werken en werken die tijdens het eindexamen gepre-
senteerd werden. Kunstenaars hebben in een studio gewerkt waardoor site-specific werk 
is ontstaan. Belangrijk is dat het gaat om hedendaagse performance- en installatiekunst. 
Met een geweldig gemotiveerde/verscheidenheid aan internationale kunstenaars hebben 
wij dit project opgezet.
 
Kunstenaars van AKV/St.Joost Den Bosch/Breda: Whitney Lemasian - Josine Glenna van 
Well HKU Utrecht: Ruveanne Gerrissen - Anne van de Star - Maarten Dekker - Tim van 
der Meer - Eva van der Moer Rietveld Amsterdam: Frédérique Olthuis - Justin Davy 
(ZA) - Pernille Lonstrup (DK) - Silvia Ulloa Marquez (ES) Minerva Groningen: Harry Bos 
- Eunice Langerwaard ArtEZ: Moritz Metzner (D) - Sara Dojan (D). Justin Davy komt hele-
maal over uit Zuid Afrika om mee te doen, hij zal dagelijks zijn performance doen in de 
Melkfabriek.

Openingstijden Lichting 2010:
10 t/m 26 september 2010 elke do t/m zo van 13:00 - 17:00 uur
·  ARTOTS melkfabriek, Guldenvliesstraat 4H, ‘s-Hertogenbosch
·  ARTOTS South Park Studios - 3rd floor, Zuiderparkweg 284, ‘s-Hertogenbosch

Let op voor loslopende performers!

Met vriendelijke groet,

Curator Isidoor W. Wens
06 - 10737279
info@artots.nl


