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Tijdens dit weekend vol heden-
daagse kunst treden Haarlemse 
musea, kunstenaarsinitiatieven 
en presentatieplekken buiten 
hun muren en stellen zij kunst 
tentoon op ongewone locaties 
in Haarlem centrum.

Dit jaar presenteren de musea, 
presentatieplekken en kunstenaars-
initiatieven achter de Haarlemse 
Lente een vernieuwend program-
ma onder de naam Haarlemse 
Herfst. Het programma wordt op 
vrijdag 28 september feestelijk 
afgetrapt in Museum het Dolhuys. 
Voor het programma stelt iedere 
deelnemende instelling voor één 
weekend een tentoonstelling sa-
men met hedendaagse kunstenaars 
op een bijzondere, soms zelfs 
verborgen, locatie in het centrum 
van Haarlem. Op zaterdag 29 sept-
ember is er een avondprogramma 
met debat en screening en op 
zondag 30 september is er een 
fi nissage.

Deelnemers 
37PK, de-Passages , De Vishal, 
Museum het Dolhuys, Frans 
Hals Museum, Horizonverticaal, 
Kunstfort bij Vijfhuizen, Nieuwe 
Vide en Sugar Pop Institute.

Vrijdag 28 september
16 - 17 uur Feestelijke opening 
Haarlemse Herfst in Museum het 
Dolhuys met openingsspeeches en 
een muzikale performance door 
kunstenaarsduo Lucas Hoeben 
& componist Joost Nelissen.
17 - 18 uur Opening De Vishal 
bij Van Duivenboden Interieur. 
18 uur Opening tentoonstelling 
Ruis! in Frans Hals Museum 
locatie Hal.
17 - 22 uur Avondprogramma 
op verschillende locaties.

Zaterdag 29 september
12 - 17 uur Alle locaties zijn open.
19 - 22 uur Avondprogramma in 
37PK met debat en screening.

Zondag 30 september
12 - 17 uur Alle locaties zijn open.
17 uur Finissage Haarlemse 
Herfst met autoradio DJ-set 
door Horizonverticaal aan het 
Donkere Spaarne 32.

*     Toegang tot alle Haarlemse 
Herfst tentoonstellingen en 
activiteiten is gratis.

**   Let op, er zijn enkele afwijken-
de openingstijden die kunnen 
verschillen per locatie. 

***  Let op, sommige locaties zijn 
helaas niet rolstoeltoegankelijk.

www.haarlemseherfst.nl
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01  37PK 
LOCATIE: Katrijnkapel
Zoetestraat, 
ter hoogte van nr. 15
info@37pk.nl

 www.37pk.nl

02 de-Passages
 LOCATIE: Remonstrants Hofje
 Ursulastraat 16
 info.de.passages@gmail.com
 www.de-passages.com

03 Frans Hals Museum
 LOCATIE: Club Stalker
 Kromme Elleboogsteeg 20
 meet@franshalsmuseum.nl
 www.franshalsmuseum.nl

04 Horizonverticaal
 LOCATIE: Donkere Spaarne 32
 horizonverticaal@gmail.com
 www.horizonverticaal.nl

05 Kunstfort bij Vijfhuizen
 LOCATIE: Zolder van de 
 Bibliotheek Haarlem Centrum
 Gasthuisstraat 32
 info@kunstfort.nl
 www.kunstfort.nl

06 Nieuwe Vide
 LOCATIE: Stalhouderij- 
 en manege Vosse
 Kinderhuissingel 2-D
 mail@nieuwevide.nl
 nieuwevide.nl

07 Sugar Pop Institute 
 LOCATIE: Regentenkamer, 
 Museum het Dolhuys
 Schotersingel 2
 www.facebook.com/pg/
 sugarpopinstitute/

08 De Vishal
 LOCATIE: Van 
 Duivenboden Interieur
 Gedempte Oude 
 Gracht 90 - 94
 info@devishal.nl
 www.devishal.nl

P  Parkeren
 De Appelaar - Damstraat 12
 De Kamp - De Witstraat 1
 Station - Lange Herenstraat 11
 Raaks - Zijlvest 45
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Haarlemse musea, 
kunstenaars initiatieven en 
presentatieplekken treden 
buiten hun muren en stellen 
kunst tentoon op ongewone 
locaties in Haarlem centrum. 
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Locatieadressen



01     37PK 
 LOCATIE: Katrijnkapel
 Zoetestraat, ter hoogte van nr. 15

Beeldend kunstenaar Willem Hoebink betrekt 
op verzoek van 37PK een kelder gelegen onder 
het Vincentiuscarré tussen de Nieuwe Groen-
markt en de Zoetestraat. In dit middeleeuwse 
gewelf toont hij de installatie Mise ricors, speciaal 
toegesneden op deze speciaal toegesneden 
op deze ruimte van Stem in de Stad en de 
directe omgeving.

Kunst, spiritualiteit, zingeving en religie zijn van 
oudsher nauw met elkaar verbonden geweest. 
Iconen uit de kunstgeschiedenis zijn onderdeel 
geworden van ons denken en onze beeldcultuur. 
Misericors (Barmhartigheid) van Hoebink doet de 
bezoeker ondergaan hoe sterk deze associaties 
zijn. Kan een objectieve registratie, met techni-
sche, bijna wetenschappelijke parameters, puur 
door context zich ontvouwen tot een spirituele 
beleving?

02     de-Passages
 LOCATIE: Remonstrants Hofje
 Ursulastraat 16

de-Passages presenteert in de intieme 
besloten ruimte van de Regentenkamer van de 
Remonstrantse Hof een installatie met werken 
op papier, getiteld ‘Bladeren’. Zowel platte als 
ruimtelijke papierwerken maken deel uit van het 
geheel. Sommige werken staan vrij in de ruimte, 
andere liggen onder glasplaten op de tafel.

Deelnemende kunstenaars
Frans Boomsma, Margreet Bouman, Ronald 
Ruseler, C.A. Wertheim, Heike Kati Barath 
(D), Hans Bouman (Fr), Koen Ebeling Koning, 
B.C. Epker, Nour-Eddine Jarram, Marleen Kappe, 
Stefan Kasper, Pieter Kusters, Couzijn van 
Leeuwen, Jonas Ohlsson, Serge Onnen, Helma 
Pantus, Micha Patiniott, Beth Namenwirth, 
Tammo Schuringa, Henk Visch, Witte Wartena.

03     De Vishal
 LOCATIE: Van Duivenboden Interieur
 Gedempte Oude Gracht 90 - 94

De Vishal presenteert: ‘Hidden in plain sight’.
Drie kunstenaars, verschillend in discipline en 
uitvoering, ontmoeten elkaar in één van de stijl-
kamers van Van Duivenboden Interieur. Wat zie 

je als toeschouwer? De kunstwerken en locatie 
geven zich niet direct prijs, ze nodigen uit om 
net iets langer te kijken, te ontdekken en mee-
gevoerd te worden. Hidden in plain sight.

Deelnemende kunstenaars
Anne Kolbe, Jos de l’Orme, Alice Brasser.

Op vrijdag 28 september van 17 - 18 uur 
opening op locatie Van Duivenboden 

Let op afwijkende openingstijden 
op vrijdag 28 september: 9.30 - 18 
en op zaterdag 29 september: 9.30 - 18

04     Frans Hals Museum
 LOCATIE: Club Stalker
 Kromme Elleboogsteeg 20

Het Frans Hals Museum stelt de fi lm Long 
After Tonight van Matt Stokes uit zijn collectie 
tentoon in de oudste club van Nederland. De 
fi lm van de Britse kunstenaar documenteert een 
geënsceneerde dansavond in de St. Salvador’s 
kerk in Dundee, Schotland en is een ode aan de 
extase van het dansen. In de fi lm wisselen shots 
van zwierende rokken elkaar af met detailop-
names van de gouden ornamenten en icono-
grafi sche versieringen van de kerk. Long After 
Tonight geeft een unieke inkijk in een muzikale 
subcultuur die in de jaren zeventig schuil ging 
achter de dikke muren van de kerk. 

Op vrijdag 28 september om 18.00 uur 
opent de tentoonstelling Ruis! Frans Hals 
Anders in Frans Hals Museum locatie Hal.

05     Horizonverticaal 
 LOCATIE: Donkere Spaarne 32

Kunstenaarsinitiatief Horizonverticaal heeft 
ROKOKO uitgenodigd een installatie te maken 
op een locatie aan het Donkere Spaarne 32. 
ROKOKO is een jong samenwerkingsverband 
van de beeldend kunstenaars Eric Martijn en 
Lucas Hoeben. De locatie aan het Spaarne, die in 
eerste instantie een garage is geweest (en later 
ook een galerie) zal tijdens Haarlemse Herfst 
sinds lange tijd weer in het teken staan van een 
automobiel. Het centerpiece in deze tentoon-
stelling zal namelijk een totaal gedeformeerde 
auto zijn. Deze auto, voorheen in gebruik door 
een van de leden van Horizonverticaal is - geheel 
in het licht van het thema van deze Haarlemse 
Herfst - op brute wijze getransformeerd tot een 
verborgen ruimte op zichzelf. Dit centrale werk 
vormt vervolgens het uitgangspunt voor een 
stroom van nieuwe werken, waarin stijlelemen-
ten uit de originele ruimte van Horizonverticaal, 
alswel het interieur en de machinerieën van de 
gemiddelde autogarage in deze tentoonstelling 
hun vorm zullen vinden. Het geheel vormt onder 
de naam Automobilia een eclectische optelsom 
van autonome werken en kleine installaties, die 
tezamen nadrukkelijk ook één zijn.

Zaterdag 29 september om 15.00 uur
artist talk 

Let op afwijkende openingstijden
op vrijdag 28 september 18 - 22

06     Kunstfort bij Vijfhuizen
 LOCATIE: Zolder van de Bibliotheek
 Haarlem Centrum
 Gasthuisstraat 32

Het Kunstfort neemt deel met een intrigerende 
installatie van (geluids)kunstenaar Takeshi Ikeda 

(JP, 1984) op de zolder van de Centrale Biblio
theek, het voormalige Doelengebouw van de 
schutters. In dit werk laat Ikeda de Kunstfort-
onderwerpen van het militaire en science fi ction 
samenkomen met zijn onderzoek rond ’noise’ en 
saaiheid in muziek. Ikeda was in 2017 resident 
aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten en 
woont en werkt momenteel in Tokyo. Kunstfort 
bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één; 
het eiland is omringd door hoogstaande voor-
beelden van Nederlandse ruimtelijke planning: 
polderlandschappen en Vinexarchitectuur. 

Vrijdag 28 september om 21.00 uur
opening met performance door de kunstenaar.

Let op afwijkende openingstijden 
op zondag 30 september: 12 - 16 

07     Nieuwe Vide
 LOCATIE: Stalhouderij- en manege Vosse
 Kinderhuissingel 2-D

Nieuwe Vide presenteert tijdens Haarlemse 
Herfst kunstenaar/fi lmmaker Bernardo Zanotta.
Zijn video-installatie ‘Second Dawn’ (2018) 
transformeert Stalhouderij- en manege Vosse in 
Haarlem in een theater waar een science fi ction 
verhaal zich ontvouwt. De video is gebaseerd op 
Arthur C. Clarke’s gelijknamig prozaverhaal uit 1951. 
Zanotta’s video heeft de structuur van een verhaal 
in een verhaal: enerzijds is het gerelateerd aan 
Clarke’s oorspronkelijke tekst, anderzijds wordt het 
proces van ontmenselijking tussen twee acteurs 
vastgelegd, het verlies van eigen perspectief en 
de transformatie van een bijna beestachtige ge-
meenschap tot een technologische beschaving.
Zanotta (Porto Alegre, 1996) is een Braziliaans 
fi lmmaker/beeldend kunstenaar, woonachtig en 
werkzaam in Amsterdam. Hij behaalde zijn ba-
chelor diploma aan de Gerrit Rietveld Academie 
(Amsterdam). 

08      Sugar Pop Institute
 LOCATIE: Regentenkamer, 
 Museum het Dolhuys
 Schotersingel 2

Bij Sugar Pop Institute in de regentenkamer 
van Museum het Dolhuys ontstaat een samen-
werking tussen Simon Wald-Lasowski en Bonno 
van Doorn waarin de geest centraal staat. 

“In een wereld vol ‘make believe’ proberen wij 
onze weg te vinden in deze kosmische puzzel, 
met wat voor het oog wellicht zinloze experimen-
ten lijken te zijn. Soms krijgen we aanwijzingen 
door middel van gebeurtenissen en objecten, 
maar vaak tasten wij in het donker, zo donker als 
de zwarte gaten van de nacht. Wij willen vrij zijn 
van de hokjesgeest, maar ontkomen er niet aan 
ons af te vragen hoe wij gevormd worden door 
onze omgeving en hoe de wereld gevormd wordt 
door ons denken? Een eindeloze zoektocht naar 
het vinden van herkenbaarheid zonder werkelijk 
te weten wat we zoeken.”

Zondag 28 september om 15.00 uur
ARTCORE artist talk
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