
een lang weekend vol hedendaagse kunst met openingen en
activiteiten in haarlemse musea, initiatieven en galeries

oFFiciËle opening haarlemse lente: Form Follows Fiction met o.a. Joost Zwagerman en Lucas Hirsch. 
Locatie: Teylers Museum (vr, 15:30) 
voordrachtenroute lucas hirsch: Gedurende de gehele openingsavond levert de Haarlemse dichter op elke locatie een 
poëtische bijdrage. Zie blokkenschema voor de starttijd van elke voordracht (vr) 
aFterpartY patronaat i.s.m. Je Suis Energy, met o.a. Baptist (DJ set), Ganzevour, Malawi en UMOJA, vrijdag 14 maart 23:00 - 4:00 (€5 entree) 
Finissage haarlemse lente zondag 16 maart bij Nieuwe Vide, aanvang 17:30 uur
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dialogica bestaat uit een ruimtevullende installatie met 
nieuwe tekeningen van pietsjanke fokkema, waarin zij eenzijdig 
een gesprek aangaat met vermaarde kunstenaars onder wie 
Andrei Roiter en Thierry de Cordier en tracht gemeenschappelijke 
noemers zoals afzondering, ontheemding en discomfort te vatten 

castellvm aQvae
Buiten Beeld Eric de Nie toont zelden of nooit in Nederland 
geëxposeerd klein formaat werk op papier en een nieuwe reeks 
werken op papier en doek

       perFormance door Ieke Trinks, naar aanleiding van het thema Form 
Follows Fiction (vr, 19u en 20u) 
       artist talk cQ kunstBrunch Tijdens een lentebrunch geeft 
pietsjanke fokkema toelichting op haar werk (zo, 12u)

       oFFiciËle opening Zaterdag 15 maart om 11:00 uur door Han Steen-
bruggen, directeur Museum Belvédère
       openstelling/rondleiding huis (Rijksmonument) en tuin op alle 
even uren (za & zo, 12u/14u/16u)

let op! vriJdag 14 maart is castellvm aQvae gesloten
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2 art consultancY tanYa rumpFF 
te gast BiJ dutch citY suites: damstraat 27
tales oF the selF emploYed Jester De rol van de joker 
als verhalenverteller en cynisch commentator is het vertrek-
punt voor Tales of the self employed Jester, waarin de schilders 
Jasper Hagenaar en Joncquil hun krachten voor het eerst 
bundelen 

       oFFiciËle opening tales oF the selF emploYed Jester 
(vr, v.a. 16:30)

3

4 de-passages
alle vogels Bouwen nesten... Samengesteld door Ronald 
Ruseler. Met schilderijen, objecten en een animatiefilm van: 
Gijs Assmann, Matthias Beckmann, Frans Boomsma,  
Rob Bouwman, Pieter Kusters en Ronald Ruseler 

       oFFiciËle opening alle vogels Bouwen nesten...  (vr, v.a. 19u)
       nop maas spreekt over ‘kunst, waarom eigenliJk?’  (za, 17u)

5 galerie roB de vries
liFe imitates art videoprojectie van Jochem van der Spek 

       oFFiciËle opening liFe imitates art (vr, v.a. 16u)

6 de hallen haarlem
superFicial hYgiene Internationale groepstentoonstelling 
over de fascinatie voor het zuivere oppervlak. Met videowerken, 
sculpturen en installaties, variërend van supergladde HD en 
levensechte 3D-animatie tot aangetaste en gefragmenteerde 
weergaven. Met o.a. Nina Beier, Elizabeth Price, Erik van Lies-
hout & Kelley Walker, Helen Marten en Erkka Nissinen. 

       oFFiciËle opening superFicial hYgiene met om 18:00 uur 
performance van Gabriel Lester & Jonas Lund en om 18:30 uur book 
launch ‘Dandy’ van Robert van Raffe (vr, v.a. 17u)
       Flitsrondleidingen bij de tentoonstelling Superficial Hygiene 
(zo, 14u/14:30/15u/15:30)

7        artist talk Michiel van der Zanden (vr, 20:30)
       oFFiciËle opening can’t touch this (vr, v.a. 21u)

horiZonverticaal
can’t touch this In deze speciaal voor de ruimte 
gemaakte virtuele verfinstallatie onderzoekt Michiel van der 
Zanden de toepassing van augmented reality binnen zijn 
oeuvre. Door de digitale laag over de tentoonstelling ervaart 
de bezoeker het spanningsveld tussen het ‘virtuele’ en de 
fysieke kunstobjecten

8 nieuwe vide
shana moulton: episodes From whispering 
pines Nieuwe Vide presenteert een labyrintische video-
installatie van Shana Moulton met verschillende episodes uit 
de reeks Whispering Pines (2002 – heden). In Whispering Pines 
dwaalt Moulton als haar alter ego Cynthia door psychedelische 
landschappen en interieurs, achtervolgd door waanbeelden uit 
de farmaceutische en cosmetische industrie

       inside whispering pines een Lentegasten-programma met film, 
video en muziekfragmenten die Moulton’s werk inspireerden. Presentatie: 
Angela Serino (Engelstalig) (za, 15u)
       swisspering-Yoga,  (zo, 12u) inschrijven: info@nieuwevide.nl
       the grammar oF suBstance een lezing over het gebruik van orna-
mentiek in het werk van Shana Moulton in het kader van het project HILDE 
GOES ASGER, door Hilde de Bruijn & special guest (zo, 16u)
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10

       oFFiciËle opening heY, what’s new in town? (vr, v.a. 16:00)

       cultuurdeBat met lijsttrekkers van de lokale politieke partijen, o.l.v. 
gespreksleider Ruben Maes. Voorafgaand aan de opening van Haarlemse 
Lente (vr, 13:30)
       oFFiciËle opening Zwagerman kiest (vr, 16u)
       
let op! teYlers museum op vriJdag 14 maart na 17:00 gesloten

het pakhuisJe
heY, what’s new in town? Video, foto’s en objecten, een 
selectie van nieuw werk uit de collectie 
Pieter en Marieke Sanders

teYlers museum
Zwagerman kiest Schrijver Joost Zwagerman is bij een 
groot publiek bekend als kunstcommentator van de Volks-
krant en De Wereld Draait Door. Deze lente krijg je de kans om 
bij Teylers Museum te zien welke kunstwerken Zwagerman 
kiest wanneer hij het zelf voor het zeggen heeft 

11 de vishal
weltinnenraum onderzoekt de weidse, soms donkere 
ruimtes van de geest en verhaalt van een andere werkelijkheid 
vol mythes, onrust, bezorgdheid, verwachting en verwondering. 
Met werk van Martin Assig, Bart Baele, Heike Kati Barath,  
Matthias Beckmann, Margreet Bouman, B.C. Epker en  
C.A. Wertheim

       haarlemse lente-soep met brood, geserveerd in De Vishal (vr, v.a. 18u)
       voordracht door actrice Johanna ter Steege met teksten van Rainer 
Maria Rilke (vr, 20u)

deelnemers / tentoonstellingen activiteiten

opening 14 maart 15:30 teylers museum afterparty 14 maart 23:00 tot 04:00 patronaat



Met dank aan J.C. Ruigrok Stichting en Gemeente Haarlem
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de hallen haarlem
Grote Markt 16 
2011 RD Haarlem 
023-5115775 
dehallen@dehallen.nl 
www.dehallenhaarlem.nl 

galerie roB de vries 
Koolsteeg 2a 
2011 BJ Haarlem
023-5331203
info@galerierobdevries.nl
www.galerierobdevries.nl 

nieuwe vide
Minckelersweg 6 
2031 EM Haarlem
023-5451581
mail@nieuwevide.nl
www.nieuwevide.nl

horiZonverticaal 
Houtmarkt 7 
2011 AL Haarlem 
06-27258034 / 06-45765477 
horizonverticaal@gmail.com 
www.horizonverticaal.nl
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de-passages
Nieuw Heiligland 9
2011 EM Haarlem 
023-5316733 
ronaldruseler@gmail.com 
www.de-passages.com 

6

5

castellvm aQvae
Hoge Duin en Daalseweg 21b 
2061 AE Bloemendaal
06-53711015
h.j.swaak@gmail.com

4

Meer informatie en updates van 
de programmering vindt u op:
www.haarlemselente.nl

37pk
Groot Heiligland 37
2011 EP Haarlem
023-5518432
info@37pk.nl
www.37pk.nl

art consultancY tanYa 
rumpFF
Damstraat 27 
2011 HA Haarlem
06-51115629
www.tanyarumpff.nl
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21:00
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het pakhuisJe 
Bakenessergracht 88 
2011 JZ Haarlem 

teYlers museum 
Spaarne 16 
2011 CH Haarlem 
023-5160960 
info@teylersmuseum.nl 
www.teylersmuseum.nl 

patronaat
Zijlsingel 2
2013 DN Haarlem
023-5175850 / 023-5175858
kassa@patronaat.nl
www.patronaat.nl

de vishal
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem
023-5326856 
de.vishal@gmail.com
www.devishal.nl
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vrijdag 14 maart

zaterdag 15 maart

zondag 16 maart

openingstijden deelnemers haarlemse lente:      vr 14: 17:00 – 23:00     za 15: 11:00 – 17:00     zo 16: 12:00 – 17:00

Opening

Tentoonstelling

Special event

Officiële opening Haarlemse Lente / Afterparty / Finissage

Lucas Hirsch 
 
Eten

Toegang tot de deelnemende locaties is gratis, met uitzondering van De Hallen Haarlem en Teylers Museum, waar alleen vrij entree geldt tijdens de 
vrijdagopeningen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan Haarlemse Lente activiteiten

Ontwerp: Studio Renate Boere


