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2. Haven - Da Vinci College
Lammenschans: Family Tree
3. Oude Rijn - Annelies Brakkee: Golven
4. Oude Rijn - Het Waterland College
o.l.v. Carla van der Helm: Field of Colors
5. Oude Rijn - Nina Kleingeld: Darkness
6. Circulair Warenhuis: Judith Bloedjes:
Kunstboom
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7. Oude Rijn - Joost Koster: Kandelaars
8. Oude Rijn - Da Vinci College
Lammenschans: Family Tree
9. Stille Mare - Fields of Wonder:
Blooming of Darkness
10. Hortus Botanicus Leiden Fields of Wonder: Magisch Groen
11. Hortus Botanicus Leiden Loes Schakenbos: Corner

Feestelijk winterdiner bij
10 alleenstaanden thuis
RIJN GLOED is een kunstzinnig en sociaal project
met lichtobjecten langs de Oude Rijn in Leiden.
Deze lichtbakens worden door wijkbewoners aan
de Rijn gemaakt vanuit een duurzame gedachte.
Door dit project gaat het licht in de donkere
wintermaanden schijnen op plekken in waar
normaal niet veel aandacht voor is. Bovendien
vestigen we hiermee aandacht op een creatieve
en vooral duurzame kerst.
In de week tegen eenzaamheid wordt het ons
steeds duidelijker dat we meer samen moeten
doen en delen. Niet alleen onder ouderen is er
eenzaamheid, ook anderen die zich soms in een
donkere periode bevinden kunnen wat warmte en
aandacht gebruiken. Hier staan we bij stil als we
met onze wintertochten het begin van de winter
en de langste nacht vieren op 21 december.
Deze gezellige wandeltocht in de avond, als
de verlichte objecten goed zichtbaar zijn,
is voor iedereen toegankelijk.

Op eigen houtje de wandelroute lopen met deze
plattegrond is ook mogelijk.
De projecten van Fields of Wonder beschikken
over een gelaagdheid die ervoor zorgt dat
verschillende doelgroepen zich aangesproken
voelen. Kunst en cultuur zijn de middelen
waarmee dit wordt bereikt en we hebben oog
voor de samenleving en de rol van de natuur in
onze omgeving.
Het van RIJN FESTIVAL, waar RIJN GLOED
onderdeel van is, is een goed voorbeeld van
een kunstzinnig project waarin het persoonlijk
belang vervloeit in een algemeen belang. Net als
de rivier raakt het alles op haar pad aan en is
het van belang voor de structuur en het bestaan
van de stad. Bij RIJN GLOED ontmoeten mensen
met verschillende achtergronden en interesses
elkaar, samengebracht door het licht van kunst
en cultuur.

UITNODIGING
Wandeltocht: 20-22-27-28 dec
Start Locatie: Kaasmarktschool
Koppenhinksteeg 13

Aanvang: 20.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: info@fieldsofwonder.nl

FIELDS OF WONDER heeft deze winter wel een heel bijzonder project: X-Maal. In de donkere
decembermaand wordt er bij eenzame ouderen en alleenstaanden, in hun eigen huis,
een feestelijke en kunstzinnige maaltijd georganiseerd, klaar gemaakt en met een klein
gezelschap genuttigd.
X-Maal = 10 X een maaltijd
X-Maal = rond X-mas
X-Maal = met een cultureel X-traatje
De verbinding met familie en vrienden in de
donkere periode rond kerst lijkt vanzelfsprekend,
maar dat geldt lang niet voor iedereen. Jaarlijks
staat Fields of Wonder daarbij stil, wanneer
we tijdens onze wintertochten het begin van
de winter en de langste nacht vieren (op en
rond 21 december). Naast de georganiseerde
wandeltochten langs kunstzinnige licht objecten
die verspreid langs de Rijn staan, is het leggen
van contacten met alleenstaanden een vaste
onderdeel van deze projecten. Het wordt ons
daarbij steeds duidelijker dat we nog veel meer
samen moeten gaan doen, nog meer met elkaar
moeten delen. Niet alleen onder ouderen is er
veel eenzaamheid. Ook anderen, die door ziekte
of andere omstandigheden alleen zijn komen te
staan, bevinden zich soms in donkere periodes;
ook zij kunnen heel goed wat extra warmte en
aandacht gebruiken. Wij gaan daarom op zoek

naar mensen bij wie we thuis een diner mogen
organiseren. Dit is het plan: In samenspraak
met de gastheer of gastvrouw wordt het diner
samengesteld en worden plannen gemaakt
wie er verder als gasten aan tafel komen. Een
medewerker van Fields of Wonder zal bij alle
fases van de voorbereiding, de organisatie en
het bereiden van de maaltijd aanwezig zijn.
Een onderdeel van het diner zal zijn dat er
een kunstenaar langskomt om een optreden te
verzorgen. Zo willen wij het lichaam, het hart
en de geest voeden: met mooi voedsel, in fijn
gezelschap en een kunstzinnig intermezzo.
X-Maal wordt minimaal in 10 huizen gebracht, in
wijken waar veel ouderen wonen. X-Maal is een
nieuw onderdeel van RIJNGLOED. Een kunstzinnig
en sociaal project, dat in de traditie staat van 10
jaar winterprojecten van Fields of Wonder.

Kent u iemand die we thuis blij kunnen maken met een X-Maal? Laat het ons weten en stuur een
berichtje naar ons mailadres: info@fieldsofwonder.nl

CONCEPT/REGIE:
Geert van der Velden

Margarite Rol, Annelies Brakkee,
Tahir Idouri.

MEDEWERKERS:
Myrthe Kamphuis, Pim Rusch,
Aafke de Vries, Marijke Vonk,
Jan de Rijk, Sjan Berniers, Carla
van der Helm, Malinda Clouder,
Ilona Smidt, Monique van der
Gaag, Han Ruijgrok, Susan Suer,
Nina Kleingeld, Jeanne Taal, Adrie
Doornik, Bea Staffeleu, John
Witteman, Ronald van Merkesteijn,
Hans Wentzel, Eugenie Kips,

KUNSTENAARS/PERFORMERS:
Fields of Wonder, Marlies de Koning,
Annelies Brakkee, Loes Schakenbos,
Carla van der Helm, Nina Kleingeld,
Mirjam Ooms, Joost Koster, Da Vinci
College Lammenschans.
INSTELLINGEN/BEDRIJVEN:
Jong Leiden kijkt naar elkaar
om, Kringloop project Leiden,
Atelier Zip, Circulair Warenhuis,

VERWACHT 2019:
Poëzienacht: juni
OpenluchtHotel: 19-20-21 juni

Gemiva-SGV Groep, Hortus
Botanicus Leiden, Erfgoed Leiden
& Omstreken, Da Vinci College
Lammenschans, Winter Wonder
Weken, Begraafplaats Groensteeg,
Visbrasserie De Poort, Speeltuin
De Doorbraak, Kaasmarktschool.
DONATIES:
Fonds 1818, Gemeente Leiden,
Winter Wonder Weken, WOZ
Fonds, Druckerfonds, Pim Rusch
Fotografie, Carolusgulden, Hortus
Botanicus Leiden.

Burcht Silentium: juni
Spaanse Hoer: oktober

