Gemeenschapskunst project

Wereldwijde Wenteling

Schiermonnikoog 1 maart -1 november 2022

Een project waar we samen met jongeren op creatieve wijze vorm willen geven aan perspectief
voor de toekomst door het aanleggen van een levend labyrint gekoppeld aan een inspirerend
workshop programma.

Aanleiding
In 2017 en 2018 hebben Ludy Feyen (artistiek leider St. Salix) en Garda Meerdink (eilander en actief voor
St Waddenwerk) met het gemeenschapskunst project Walfisk Mienskip een beeld van een walvis kunnen
maken, samen met het volledige VMBO van het eiland. Daarnaast bereikten we nog meer dan honderd
jongeren van scholen uit Leeuwarden, Groningen en Deventer. Alsmede veel eilanders en toeristen.
De werktitel was toen: Schone Zee – doe je mee?
We maakten ons toen zorgen over het vele plastic, het zwerfvuil, wat allemaal in zee belandt en zo als
voedsel wordt gezien door de vissen, met ernstige gevolgen voor dier en mens. We leerden hen, dat alle
plastic wat jij opraapt, niet meer in de zee kan belanden. Aan het eind kregen de jongeren een diploma;
JIJ BENT EEN WERELD VERBETERAAR.
Met het gegeven “zorg jij ook mee voor jouw stukje aarde“ willen we een nieuw project met jongeren van
het VMBO van het eiland aangaan als ook met groep 8. Wat speelt er voor een eiland als
Schiermonnikoog in de nabije toekomst, hoe beweegt het zich naar een zelfvoorzienende gemeenschap?
We willen bewustwording ontwikkelen. Hoe gaat het elders toe in de wereld? Ben je het daarmee eens?
Blijven we alleen toekijken of gaan we meedenken over de dingen die we kunnen veranderen?
En wat kunnen wij samen allemaal doen en wat kun jij in je eentje al doen?
Creëer jouw eiland van de toekomst.
Met leerlingen van het VMBO van Schiermonnikoog en de Corberic Vrije School uit Deventer hebben we
in sept. ’21 met het Eiland van de Toekomst en het labyrint een try-out gedaan met positieve resultaten.
Hierin werkten we samen met Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten. Deze samenwerking willen we in
Wereldwijde Wenteling graag voortzetten.
Doel
Met het project Wereldwijde Wenteling willen we samen met de jongeren werken aan verbinding.
Verbinding met de lokale gemeenschap waar je als individu deel van uitmaakt, maar ook de verbinding
met de wereldgemeenschap die we met elkaar vormen.
We willen bewustwording creëren van hoe alles en iedereen met elkaar verbonden is. Om vanuit dit
weten een duurzame toekomst te scheppen met plek voor ieders talent in respect met de aarde.
Door kunst als werkterrein te kiezen kunnen we spelenderwijs veel ontdekken en ieders talent aanspreken
om tot deze verandering van onze toekomst te komen.
Doelgroep
Het VMBO van het eiland alsook groep 8 alsmede groepen jongeren van bezoekende scholen.
Ook stellen we ons open voor eilanders en bezoekende toeristen om aan het labyrint deel te nemen.
Bewustwording van ons mooie stukje Nederland op deze aarde.
De programma onderdelen van project Wereldwijde Wenteling:

a.Natuurbeleving en oriëntatie
Jouw beleving van dit stukje aarde in Nederland.
1.
2.
3.
4.

Hoe beleef jij je een landschap? We gaan naar de verschillende gebieden op het eiland als het
bos, kwelder, strand en de weilanden. Ook bezoeken we de pluktuin en het voedselbos.
De leerlingen krijgen een dummy om in te schrijven, tekenen en schilderen.
Grondonderzoek en landschapsmeditatie. Voelen en kijken olv Garda Meerdink.
Bewustwording van de diverse omgevingsfactoren. Sfeer, geluid en gevoel. Ter ondersteuning
krijgen de leerlingen yoga oefeningen aangereikt.

b.Eiland van de Toekomst
Ontwerp in 4-tallen het eiland de toekomst, onder begeleiding van Ludy Feyen en Garda Meerdink.
Jouw-jullie-onze toekomst over 30 jaar, hoe ziet die eruit? Vertel het elkaar en kom met jouw ideeën op
het gebied van duurzaam gebruik van grondstoffen voor voedsel en kleding en hoe we mee bewegen
met de zeespiegelstijging. Gaan we gebruik maken van leven buiten de aarde op andere planeten?
We maken tekeningen, schrijven verhalen en schilderen. Met natuurlijke plantaardige verf.
Resultaten verwerken we tot een expositie in het labyrint en als songteksten voor Toekomstmuziek.
De ontwerpen gaan we samen met de boswachter Jan Willem Zwart bekijken en bespreken.

c.Toekomstmuziek
Onder leiding van singer songwriters als Nanne en Ankie kunnen de jongeren op basis van hun eigen
tekst muziek leren componeren. Aan elkaar laten horen in kleine setting en wie wil kan optreden tijdens
de openingsavond van het Labyrint.

d.Toekomstbeeld.
Spelen aan zee, spelen met wol en kleur onder leiding van diverse kunstenaars.
Met diverse natuurlijke materialen ontdekken jongeren wat de zeggingskracht is van een beeld.
Hoe mag jouw toekomst eruit zien? Wat vindt jij nu heel belangrijk?
Kijk of je hieraan met een beeld, jouw kracht kan uitdrukken. Wat wil jij laten zien?
Inspiratie vormt hierbij o.a. het boek Helden! van Janny van der Molen.

zandlabyrint 9.9.’21 workshop van Lothar Bracht
e.Het Labyrint.
Ons streven is “ het labyrint van verandering” te realiseren op een eigen plek op Schiermonnikoog.
Een blijvend symbool om de verandering te onderstrepen dat het anders kan hoe wij omgaan met de
aarde. Leren dichtbij goed te doen voor de aarde, betekent zorg voor de medemens verder weg.
Er is genoeg voedsel, wanneer wij delen en de bodem koesteren.
In samenwerking met Lothar Bracht creëert Ludy Feyen
een labyrint van wilgen. Jongeren bouwen mee en leren
de techniek van vlechten met wilgentenen. Een natuurlijke
plek, op basis van planten die steeds weer aan groeien.
Een blijvend labyrint voor het eiland.
De weg van inkeer. Buiten onder de sterrenhemel.
Pak hier jouw kracht voor verandering.
Wordt zelf de verandering die je de wereld wenst.

Project Wereldwijde

Wenteling

Tijdsplanning
Nov. ’21- maart ’22: aanvraag vergunningen, voorbereiding met VMBO scholen en groep 8.
Feb.’22: ‘bouwrijp’ maken van de locatie op Schiermonnikoog voor het Labyrint.
Eind feb: het planten van de wilgentenen voor het Labyrint.
7 juni ’22 -21 juni ’22: workshops Natuurbeleving, Eiland van de Toekomst, Toekomstbeeld,
Toekomstmuziek en invulling Labyrint aan het VMBO Schiermonnikoog en elders.
21 juni ’22: Midzomer openingsevenement in Labyrint, voor iedereen toegankelijk.
Sept ’22: 2 weken workshop programma zoals in juni aan VMBO/VO elders uit het land.

PR
Bekendheid aan het project zal gaan via social media FB, Instagram, Crowdfunding Voor de Kunst.
Flyers/posters/website van de VVV Schiermonnikoog. Bij winkels en horeca wordt het publiek via flyers
op de hoogte gebracht van het gemeenschapskunst project Wereldwijde Wenteling.
Berichten in de eilander krant licht de lokale gemeenschap in.

Project Wereldwijde Wenteling wordt gerealiseerd door:
Ludy Feyen, beeldend buiten kunstenaar, artistiek leider Stichting Salix
Garda Meerdink, tekendocent en organisator Stichting Waddenwerk
Willem Meerdink, zakelijk adviseur
Partners:
VMBO Ing.Boelensschool Schiermonnikoog
Natuurmonumenten Jan Willem Zwart Schiermonnikoog
Mede uitvoerenden:
Lothar Bracht, zandkunstenaar
Nanne en Ankie; muziek performers
Gerdie en Jordis: muziek/beeldende performers
Bij de uitvoering kunnen we een beroep doen op diverse eilanders:
Tuin naast de Branding.
Biodiversiteit weiland van Harm Carette.
Agnes Carette-van Dijk, wol viltster en initiator van het Voedselbos.
Marlinde Meerdink, jongeren yoga.
Christine Blanke meditatie en kruiden in de natuur.
Podcasts Marie Therese van Heiningen.

