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0. Inleiding 

Het jaar 2019 was een jubileumjaar voor Lustwarande: Delirious was de tiende expositie die 

Fundament in park De Oude Warande organiseerde. Dit jubileum vormde tevens een passend 

moment om de statutaire naam van de stichting te wijzigen in Lustwarande. Het jubileum viel 

samen met het feit dat 2019 een jaar was waarin er een grotere editie gepland stond, met de 

bedoeling om aan de hand van een twintig- tot dertigtal deelnemende kunstenaars een stand 

van zaken te presenteren van recente ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur. De 

expositie Delirious, die plaatsvond van 15 juni tot en met 20 oktober, focuste op materialiteit, 

de huid van sculptuur. Artistiek directeur Chris Driessen fungeerde als chief curator, David 

Jablonowski, met wie Driessen in 2018 de expositie Hybrids samenstelde, trad opnieuw aan 

als co-curator. Aan Delirious namen uiteindelijk vijfentwintig internationale kunstenaars deel, 

van over heel de wereld, met over het algemeen nieuwe werken, door Lustwarande 

geproduceerd. Delirious genoot enorm veel positieve publiciteit en trok dan ook een heel 

groot publiek van ruim 100.000 bezoekers, waaronder 3.345 betalende. 

 

Daarnaast vonden er in 2019 opnieuw twee edities van Brief Encounters plaats, performatieve 

programma’s die slechts gedurende één middag te beleven vielen. De eerste editie vond 

plaats in mei, voorafgaand aan de opening van Delirious in juni, de tweede in september, 

tijdens Delirious. Samen met Chris Driessen was co-curator Lucette ter Borg verantwoordelijk 

voor de samenstelling. Aan de twee edities namen in totaal zes kunstenaars deel. De omvang 

van het publiek toonde aan dat het publiek voor Brief Encounters na drie edities in 

voorgaande jaren is toegenomen. 

 

Ter gelegenheid van het jubileum werd er ook een nieuwe website ontworpen, 

lustwarande.org, die voldoet aan de hedendaagse vereisten.  

 

Ook werd er ter gelegenheid van het jubileum een publicatie uitgegeven, Delirious 

Lustwarande,  waarin documentatie van de laatste vijf edities van Lustwarande is opgenomen. 

Drie gerenommeerde auteurs schreven essays om de exposities en werken van een bredere 

context te voorzien. De publicatie werd op 29 september gelanceerd tijdens een 

drukbezochte boekpresentatie. 

Door de omvang van bovengenoemde projecten konden de uitbreiding van het publieke 

programma en de nieuwe samenwerkingen met de beeldende kunstacademies in Tilburg, 

Breda-Den Bosch en Tilburg University niet naar verwachting gerealiseerd worden.  

Door de toegekende investeringssubsidie van Brabant C (€ 195.900) en de gedeeltelijke 

matching van dat bedrag door Cultuuralliantie Tilburg (€ 134.000) was Lustwarande in staat 

enkele belangrijke investeringen te doen in 2019, waaronder uitbreiding van het team, 

hogere budgetten voor kunstenaars en een uitgebreidere (inter)nationale 

publiciteitscampagne. 

Deze investeringen zijn een eerste stap om in de periode 2019-2024 uit te groeien tot een 

internationaal erkend podium voor hedendaagse sculptuur. 
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1. PROGRAMMA 2019 

 

Jubileum 

In 2019 vierde Lustwarande, sinds februari 2019 de statutaire naam van de stichting, 

voorheen Fundament, een jubileum. De expositie Delirious, die overwegend nieuwe werken 

presenteerde van vijfentwintig internationale kunstenaars, was de tiende expositie die 

Lustwarande in park De Oude Warande organiseerde. Naast twee nieuwe edities van het 

performatieve programma Brief Encounters, werden er ter gelegenheid van dit jubileum ook 

een nieuwe website gelanceerd en werd er een lijvige publicatie uitgegeven met 

documentatie van alle werken uit de laatste vijf edities van Lustwarande en drie nieuwe 

essays door gerenommeerde auteurs. 

 

 

Steven Claydon – Concentric Communicators (Radial Arm Assembly) (2019)   

foto Maarten Nauw 
 

Delirious 

Evenals voorgaande overzichtsedities van Lustwarande presenteerde Delirious recente 

ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur. Die recente ontwikkelingen worden 

gekenschetst door grote diversiteit. Naast reflecties op actuele thema’s (vloeiende identiteit, 

migratie, wetenschappelijke innovaties, het veranderende besef over de verhouding tussen 

mens en natuur, de hyperversnelling van het alledaagse leven als gevolg van nieuwe 

technologieën en psychologische reacties hierop) is de nadruk die er op materiaal gelegd 

wordt onmiskenbaar en uiterst opmerkelijk. Dit is voor een groot deel het gevolg van de 

sterke focus op nieuwe denkmodellen die de laatste jaren in het beeldende kunstdiscours 

waarneembaar is. 
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Sven ’t Jolle – Out of touch (Boze brievenbussen) (2019) foto Gert Jan van Rooij 

 

Het is niet verwonderlijk dat dergelijke denkkaders directe invloed hebben op de 

hedendaagse kunstproductie. De onophoudelijke nadruk die er op het belang van materie 

gelegd wordt heeft ertoe geleid dat een nieuwe generatie kunstenaars de oude filosofische 

vraag weer op de voorgrond gesteld heeft hoe materie ons beïnvloed en hoe wij materie 

beïnvloeden. In de context van voortschrijdende technologie, toenemende digitalisering, alles 

nivellerende globalisering en noodzakelijke herdefiniëring van ons wereldbeeld, is er 

hernieuwde aandacht voor de fysieke productie van beelden en voor heronderzoek naar 

bestaande en nieuwe materialen. Net als midden jaren ’80 van de vorige eeuw staat de huid 

van sculptuur opnieuw centraal, ditmaal echter in een niet eerder vertoonde mix van 

combinaties. Metalen, plastic, nieuwe kunststoffen, 3D prints, aarde, pigmenten, textiel, glas, 

klei, - en terug van weggeweest – hout en marmer en andere steensoorten en gevonden 

voorwerpen worden scrupuleus geassembleerd en gebricoleerd, veelal met een conceptuele 

inslag.  

 

 

Nicholas Hlobo – Isithanga (2019) foto Gert Jan van Rooij 

Dit vloeit niet alleen rechtstreeks voort uit bovengeschetste nieuwe theoretische modellen 

maar ook uit de veranderde eigenschappen van de beeldcultuur, die bijna vloeiend geworden 
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is en uit de huidige mengmogelijkheden. En niet in de laatste plaats doordat kunstenaars een 

toenemende neiging ervaren zich van het beeldscherm af te wenden om weer in contact te 

komen met fysieke materialen. De titel Delirious verwijst naar deze hang naar een 

hernieuwde fysieke sculptuurpraktijk, die zowel ongebreideld euforisch is als ook kritisch 

reflecterend.   

Deelnemende kunstenaars 

Bij de selectie van kunstenaars is er gelet op kwaliteit en actualiteitswaarde die uit de 

afzonderlijke oeuvres spreekt. Ook is er gelet op thematische verbondenheid, formele 

coherentie en bijzondere contrasten tussen de diverse oeuvres, op het samenbrengen van 

gearriveerde kunstenaars en jongere talenten en op inclusie en diversiteit.  

Artistiek directeur: Chris Driessen  

Co-curator: David Jablonowski (beeldend kunstenaar en begeleider bij De Ateliers, 

Amsterdam, co-curator Hybrids (Lustwarande 2018)) 

De volgende kunstenaars namen deel: 

Isabelle Andriessen (NL) 

Nina Canell (SE) 

Steven Claydon (UK) 

Claudia Comte (CH) 

Morgan Courtois (FR) 

Hadrien Gerenton (FR) 

Daiga Grantina (LV) 

Siobhán Hapaska (IR) 

Lena Henke (DE) 

Camille Henrot (FR) 

Nicholas Hlobo (SA) 

Saskia Noor van Imhoff (NL) 

Sven ’t Jolle (BE) 

Sonia Kacem (CH) 

Esther Kläs (DE) 

Sarah Lucas (UK)    

Justin Matherly (US) 

Win McCarthy (US) 

Bettina Pousttchi (DE) 

Magali Reus (NL) 

Jehoshua Rozenman (IL/NL) 

Bojan Šarčević (RS) 

Eric Sidner (US) 

Filip Vervaet (BE) 
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Financiële voorzieningen 

Voor iedere kunstenaar was er minimaal € 5.5001 budget beschikbaar, waaruit € 1.000  

honorarium gereserveerd kon worden, zolang de productie van het nieuwe werk dat toeliet. 

Kunstenaars waren met andere woorden vrij om het honorarium in de productie van nieuw 

werk te steken, een gangbare praktijk. Bij de presentatie van bestaand werk was er een 

honorarium van € 425 beschikbaar, overeenkomstig de richtlijnen van het Mondriaan Fonds.  

 

In een aantal gevallen was dit budget niet toereikend. Voor het transport van de twee 

monumentale werken van Sarah Lucas kon er in aanvullend transportbudget voorzien 

worden. Ook voor de nieuwe werken van Nina Canell, Claudia Comte, Nicholas Hlobo en 

Magali Reus kon  er voorzien worden in aanvullend budget. Het ging daarbij om bedragen 

tussen de € 7.500 en € 10.000. Het werk van Claudia Comte kwam tot stand als coproductie 

met König Galerie in Berlijn, dat van Nina Canell als coproductie met galerie Mendes Wood 

DM in Brussel.  

Van de volgende kunstenaars werden er bestaande werken getoond, in drie gevallen voor de 

gelegenheid aangepast: Siobhán Hapaska, Lena Henke, Camille Henrot, Saskia Noor van 

Imhoff, Sarah Lucas en Justin Matherly. 

 

 

Claudia Comte – The Big Marble Bumpy Grumpy (2019) foto Maarten Nauw 

 
1 Alle in deze paragraaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
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Brief Encounters ‘19 

Lustwarande organiseerde in 2019 voor de derde keer het programma Brief Encounters, een 

serie van zes performances. Zoals de naam al aangeeft, zijn Brief Encounters kortstondige, 

tijdelijke, efemere event sculptures. Ze duren gemiddeld een half uur tot een uur en zijn enkel 

één middag te beleven. 

Voor de samenstelling waren artistiek directeur Chris Driessen en Lucette ter Borg (free lance 

curator, kunsthistoricus, recensent NRC en auteur) verantwoordelijk. Om persoonlijke 

redenen trok Ter Borg trok zich na de eerste editie in mei terug. 

Aan Brief Encounters ’19 namen de volgende kunstenaars deel: 

26 mei 2019 

Melanie Bonajo (NL) 

William Hunt (UK) 

Grace Schwindt (DE) 

 

Op een open locatie diep in het bos verbeeldde William Hunt in zijn performance when it’s 

gone, it’s gone (2019) een houthakker, die een muzikale interactie aangaat met drie 

vrouwelijke joggers en drie bassisten, gestoken in ghillie suits. De drie vrouwen leiden de 

houthakker door een doop-achtige rite de passage, waarna laatstgenoemde zichzelf 

ondersteboven in een boom hijst. Hoog in de boom, met zijn hoofd net zichtbaar onder het 

loof, start hij een klaagzang totdat hij uiteindelijk langzaam afdaalt en tenslotte weer aarde 

onder zijn voeten voelt. 

 

 

William Hunt – foto Gert Jan van Rooij 
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Voor Lustwarande maakt Melanie Bonajo de performance A Body Called…° (2019), waarin De 
Oude Warande zowel subject als object is. Een breed spectrum aan kwesties passeerde de 
revue. Met welk bewustzijn kijkt de eik, de beuk, het mos, de half afgestorven rododendron 
en het gras waarop we lopen naar ons? Als er een rechtbank zou komen waarin ook De Oude 
Warande zitting had als park – welke wetten zouden er dan worden uitgevaardigd? Hoe 
kunnen we de innerlijke roep van de mens om betekenis vorm geven zonder andere 
levensvormen te schaden? In A Body Called…°  deed Bonajo een poging om een piepklein deel 
van de wereld te ‘her-beheksen’. Na die rituele daad konden de toeschouwers her-behekst 
naar huis in de wetenschap dat de wereld er vanaf nu heel anders uit gaat zien. 
 

 
 
Melanie Bonajo – foto Gert Jan van Rooij 

 
Voor de performance Frozen Dance (2019) ontwikkelde kunstenaar Grace Schwindt een 
choreografie met acht glazen beelden op geblakerde boomstammen, een sneeuwwitte 
Tennessee Walker en een gekostumeerde ruiter. De acht beelden staan opgesteld op een 
weide en verwijzen, zoals vaker in het idioom van Schwindt, naar half abstracte, half 
figuratieve figuren, halve mensen, halve dieren. Ze zijn werkelijk en toch ook onwerkelijk. 
Plotseling verscheen er aan de bosrand een witte geestverschijning. Er ontstond een dans 
tussen paard, ruiter, toeschouwer en beelden, een dans tussen beeld en omgeving. 
Ter gelegenheid van de opening van Delirious werd Frozen Dance op 15 juni een tweede keer 
uitgevoerd. 
 

 

Grace Schwindt – foto Gert Jan van Rooij 
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8 september 2019 

Phoebe Collings-James & Last Yearz Interesting Negro (UK) 

Tanja Ritterbex (NL) 

Gosie Vervloessem (BE) 

Voor Brief Encounters presenteerden Phoebe Collings-James & Last Yearz Interesting Negro 

(het alias van Jamilla Johnson-Small) de performance Sound as Weapon, Sounds 4 Survival, die 

omschreven kan worden als een symbiotische relatie tussen dans, muziek en 

beeldhouwkunst. Naast Collings-James en Johnson-Small namen nog drie vrouwelijke dansers 

deel. Bij deze performance met versneden r&b- en dub-loops, ging het om het creëren van 

wat de kunstenaars psycho-emotionele landschappen noemen. 

 

Phoebe Collings-James & Last Yearz Interesting Negro  

foto Gert Jan van Rooij 

Voor Brief Encounters hield Tanja Ritterbex een muzikale monoloog, How to make schawarma 

at home (2019) waarin ze, in veelvuldige kostuumwisselingen en al zingend selfies makend, 

het publiek liet delen in haar twijfels en besluiteloosheid in deze moderne wereld van 

eindeloze keuzemogelijkheden.   

 
 
Tanja Ritterbex – foto Gert Jan van Rooij 
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Gosie Vervloessems doorlopende project Horror Garden stelt planten voor als autonome, 

zelfdenkende organismen, die zich aan de exploitatie en onderwerping van mensen 

ontworstelen en hen de stuipen op het lijf jagen. Voorbeelden ontleende ze aan horrorfilms, 

waarin planten soms frontaal tot de aanval overgaan. In het bos plaatste ze een wand, 

waarop ze exhibits presenteerde van Horror Garden, gecombineerd met materiaal over de 

zogeheten letterzetter, een insect dat fijnsparren fataal aantast.  

 

Gosie Vervloessem – foto Gert Jan van Rooij 

 

Financiële voorzieningen 

Voor iedere kunstenaar was er een budget beschikbaar van € 5.500, waarvan € 1.000 

honorarium gereserveerd kon worden in het geval van nieuw werk, € 425 in het geval van een 

re-enactment van bestaand werk. Voor Brief Encounters ’19 werden uitsluitend nieuwe 

werken gepresenteerd. 

 

Nieuwe website 

Ter gelegenheid van het jubileum is er in de lijn van de nieuwe visuele identiteit een nieuwe 

website ontwikkeld, die meegaat in de recente ontwikkelingen en voldoet aan hedendaagse 

vereisten. De ontwikkeling van deze website kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen 

artistiek directeur Chris Driessen, grafisch ontwerpers gebr.Silvestri, business developer Roel 

van Herpt, webdeveloper François Girard-Meunier en medewerker Publiciteit en Marketing 

Annelieke van Halen. De website ging op 15 juli live: lustwarande.org  
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Publicatie  

Ter gelegenheid van het jubileum is de publicatie Delirious Lustwarande - Excursions in 

Contemporary Sculpture III verschenen. Naast documentatie van de werken in de Delirious is 

tevens documentatie van alle werken in de voorgaande vier edities (Hybrids (2018), 

Disruption (2017), Luster (2016) en Rapture & Pain (2015)) opgenomen. De vijf exposities 

samen geven een helder beeld van de stand van zaken in de hedendaagse sculptuur. 

 

 

Om de exposities en de werken van een bredere context te voorzien, hebben drie 

gerenommeerde auteurs essays geschreven.  

Dominic van den Boogerd (kunstcriticus en coördinator artistieke begeleiding en research bij 

De Ateliers, Amsterdam) weidt aan de hand van drie kunstenaars, die deelgenomen hebben 

aan Hybrids, uit over de geschiedenis en complexiteit van het begrip hybriditeit in sculptuur, 

waar materialen en technieken ongegeneerd vermengd worden, origineel en kopie niet meer 

van elkaar zijn te onderscheiden en het discours over genders genadeloos onder de loep 

genomen wordt.  

Johan Pas (kunsthistoricus en hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen) 

heeft een essay geschreven over kunst in het Antropoceen. Op het scherpst van de snede 

schetst hij een beeld van de actuele wereld en hoe de kunst zich noodzakelijk dient te 

herdefiniëren, wil zij bijdragen aan het te boven komen van de actuele mondiale crisis. 

Domeniek Ruyters (kunsthistoricus en editor in chief Metropolis M, Utrecht) analyseert de 

expositie Delirious en gaat in op de focus op materialiteit, terwijl hij ook het belang van het 

wandelen voor het beleven en duiden van parkexposities benadrukt, een specifiek aspect dat 

aansluit bij het Antropocene perspectief en dat niet eerder verwoord is in het kader van 

reflecties over buitententoonstellingen. 
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Delirious Lustwarande kwam mede tot stand dankzij financiële bijdragen door een aantal 

internationale galeries: Galerie Fontana (Amsterdam), Annet Gelink Gallery (Amsterdam) 

Xavier Hufkens (Brussel), Galerie Maurits van de Laar (Den Haag), Mendes Wood DM 

(Brussel), Galleria Franco Noero (Turijn), Plus-One Gallery (Antwerpen), Galerie Eva 

Presenhuber (Zürich/New York), Galerie Ramakers (Den Haag), Cindy Rucker Gallery (New 

York), Gallery SpazioA (Pistoia), Galerie Gregor Staiger (Zürich), Galerie Fons Welters 

(Amsterdam) en The Whitehouse Gallery (Lovenjoel). 

Op 29 september vond er een drukbezochte boekpresentatie plaats in de Faculty Club aan de 

rand van De Oude Warande. De auteurs waren aanwezig en werden geïnterviewd door Chris 

Driessen. 

Delirious Lustwarande telt 230 pagina’s, met full colour afbeeldingen van tweeënzeventig 

kunstenaars  en heeft een linnen hardcover.  

ISBN: 978-90-9032278-0 

Jubileumprijs (t/m 20 oktober): € 45. Daarna: € 50  

Internationale distributie: Idea Books, Amsterdam 

Delirious Lustwarande - Excursions in Contemporary Sculpture III sluit inhoudelijk en qua vorm 

aan bij twee voorgaande publicaties, Wanderlust - Excursions in Contemporary Sculpture 

(2008) en Raw Stardust - Excursions in Contemporary Sculpture II (2012). 

 

 

 

Justin Matherly – Cost of Living (2013) foto Gert Jan van Rooij 
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2. EDUCATIE 
 
Lustwarande brengt met zijn educatieve producten hedendaagse kunst op een aantrekkelijke 
manier onder de aandacht van leerlingen van het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs. Deze producten spelen in op de tijdsgeest. Het didactische concept van de 
producten wordt hierop afgestemd. 
In 2019 werd er tevens gestart om samenwerkingen tot stand te brengen met de beeldende 
kunstacademies in Brabant en met Tilburg University. 
 
Primair onderwijs en BSO 
Voor het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang ontwikkelt Kunstlab Tilburg bij 
Lustwarande projecten op locatie. 
Marika Taborsky, initiatiefnemer Kunstlab: ‘De unieke parklocatie biedt kinderen de ruimte 
om zelf op ontdekking te gaan. Veel beelden mogen worden aangeraakt, wat in musea nooit 
het geval is, waardoor kinderen zich vrijer en meer op hun gemak voelen om op onderzoek uit 
te gaan. We zijn daarom erg enthousiast over onze samenwerking met Lustwarande en 
nodigen scholen van harte uit om deel te nemen aan dit bijzondere educatieproject.‘ 
 
Buitengewoon 
Kunstlab ontwikkelt kunsteducatie, die het kijken naar hedendaagse kunst combineert met 
het zelf maken. Bij Delirious bood Kunstlab een programma aan voor het primair onderwijs en 
de buitenschoolse opvang: Buitengewoon. Een gids begeleidde de klas of groep door het 
sterrenbos, waarbij allerlei vreemde beelden en materialen werden ontdekt. Door het doen 
van speelse opdrachtjes kwamen de kinderen steeds meer te weten over de kunstwerken en 
de makers in dit wonderlijke bos. De opdrachten staan in een bij de programma uitgebrachte 
doe- en tekenboekje Buitengewoon. Deze uitgave kon ook los van de workshop door scholen 
gebruikt worden voor een bezoek aan de expositie. Het programma was geschikt voor 
kinderen van groep 3 t/m groep 8. Per leeftijdsgroep werden er andere accenten gelegd. 
Buitengewoon werd  van 19 augustus tot en met 11 oktober als twee uur durende workshop 
aangeboden aan het primair onderwijs, van 5 tot en met 16 augustus en 14 tot en met 18 
oktober aan de buitenschoolse opvang. In totaal namen 153 kinderen deel aan het 
programma. 
Rond de 240 kinderen van verschillende basisscholen uit Tilburg hebben op eigen gelegenheid 
een bezoek gebracht aan de expositie.   
 

 
 
Morgan Courtois – Spring Figures (2019)  
foto Maarten Nauw 
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Voortgezet onderwijs 
Voor het voortgezet onderwijs werkt Lustwarande voor de ontwikkeling en toetsing van de 
ideeën aan de praktijk samen met een vakdocent en met leerlingen van het Theresialyceum in 
Tilburg. De producten, die uit deze samenwerking voortvloeien, zijn altijd zowel actief, 
receptief als reflectief. 
 
Het kunstblad 
Educatieve producten voor het voortgezet onderwijs, die aansluiten bij het actuele 
programma van Lustwarande, hebben de vorm van een kunstblad – een dubbelzijdig full 
colour bedrukt 400 grams A4 – waarop de thema’s van de actuele expositie nader uitgewerkt 
worden. 
Op de voorzijde van het kunstblad wordt informatie gegeven over de actuele expositie en 
worden er thema’s aangereikt die daarbij aansluiten. 
Op de achterzijde worden korte opdrachten bij de thema’s aangereikt. Deze opdrachten zijn 
bedoeld als inspiratie voor de eindopdracht. 
In het kader van Delirious is het kunstblad Material World ontwikkeld, dat verkrijgbaar is in de 
webwinkel. Material World is de derde uitgave in de reeks. 
 

  
 
Material World 
We leven in het Antropoceen: het tijdperk waarin de mens als nooit tevoren zij invloed op de 
Aarde laat gelden. Kan het tij nog gekeerd worden en wat is hier voor nodig? Ook in de 
beeldende kunst vinden we deze onderzoekende houding terug. Vaak dient de natuur als 
inspiratiebron. Er is een besef ontstaan dat de Aarde kwetsbaar is. Dit besef gaat gepaard met 
het streven naar duurzaamheid. Momenteel is er in de beeldende kunst grote aandacht voor 
materialen. Dit materiaalgebruik is ook gericht op duurzaamheid en is een kritische reactie op 
de massaconsumptie, de digitalisering aan de ene kant en ecologische, economische en 
sociaal-culturele ontwikkelingen aan de andere kant. In Delirious komen een aantal van deze 
thema’s aan de orde.  
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Material World is geschikt voor leerlingen uit onderbouw en bovenbouw, kan gebruikt 
worden voor vmbo, mbo, havo en vwo en kan ingezet worden bij CKV (nieuw) en de 
kunstvakken. Het kunstblad kan ook los van de expositie gebruikt worden. 
Bij ieder kunstblad wordt er gratis een beknopte, overzichtelijke docentenhandleiding 
aangeboden, waarin onder andere meer achtergrondinformatie te vinden is over de thema’s, 
die op de kunstkaart aan de orde komen. Docentenhandleidingen kunnen in de webwinkel 
gratis worden gedownload. 
Scholen konden bij het kunstblad een op de doelgroep afgestemde rondleiding boeken. Deze 
rondleiding kon ook apart geboekt worden.  
De expositie Delirious werd door ca. 790 leerlingen van alle  niveaus van het voortgezet 
onderwijs bezocht. De  scholen komen voor het merendeel uit Tilburg en directe omgeving. 
Tot 18 jaar is de expositie gratis toegankelijk.  
De prijs voor één rondleiding bedroeg € 39,95 voor een groep van 15 personen. Voor ca. 60 
leerlingen werd een rondleiding geboekt. De overige scholen bezochten de expositie op eigen 
gelegenheid met een eigen programma. 
Van het kunstblad Material World zijn 225 stuks verkocht. Een pakket van 15 stuks kost  
€ 49,95. 
 
Vakonderwijs 
Begin 2019 werd er gestart met het opzetten van samenwerkingsverbanden met de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten – Academie voor Beeldende Vorming (FHK) in Tilburg en met 
AKV| St.Joost in Breda/Den Bosch. Eerste gesprekken werden enthousiast ontvangen, door 
beide academies. Helaas resulteerde het niet in concrete voorstellen, onder andere door 
gebrek aan middelen bij de FHK. Met AKV|St.Joost werd een inhoudelijke discussie in gang 
gezet, die veel meer tijd vereiste dan beschikbaar was.  
Met beide opleidingen worden de plannen voor samenwerking in 2020 hernomen. 
Vanuit de deeltijdopleiding werd er een werkweek rondom Delirious georganiseerd. Hieraan 
namen 75 studenten deel. 
De volgende academies/opleidingen brachten een bezoek aan de expositie:  
De Ateliers, De Rijksakademie, Piet Zwart Instituut, Rietveld Academie, Maastricht Academy of 
Fine Arts, St. Joost en Artez. In totaal waren dit ca. 200 studenten. 
 
Tilburg University 
Met Tilburg University werd in het vroege najaar van 2018 contact gelegd voor inhoudelijke 
samenwerking. Er werd voorgesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor 
een of meerdere lezingen op de universiteit door internationale kunstenaars die in 2019 bij 
Lustwarande betrokken waren en om een rondleidingenprogramma te ontwikkelen voor met 
name buitenlandse studenten.  
Communicatie verliep zo traag dat er uiteindelijk slechts één rondleiding georganiseerd werd, 
tijdens Tilburg University Night. Hieraan namen 21 personen deel. 
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3. PUBLIEK PROGRAMMA 
 
Voor het jubileumjaar 2019 was het de bedoeling dat er een publiek programma ontwikkeld 
zou worden dat zowel ambitieus als experimenteel was, experimenteel in die zin dat er een 
programma gemaakt moest worden dat niet langer plaatsvond in het auditorium van De Pont 
Museum maar op een nieuwe locatie, de bij De Oude Warande gelegen Faculty Club.  
Er werd pas in een laat stadium een geschikte medewerker gevonden. In de geringe tijd die 
hem nog ter beschikking stond, slaagde hij erin om een duo-lezing te organiseren door een 
aan Delirious deelnemende kunstenaar, Isabelle Andriessen, en een wetenschapper, wiens 
aandachtsgebied expliciet gelieerd is aan de centrale thematiek in het werk van Andriessen, 
Nico van Straalen. De duo-lezing zou voorafgegaan worden door een speciale rondleiding 
langs een aantal werken in Delirious, die duidelijk binnen deze thematiek pasten. 
Uiteindelijk moest de lezing, die gepland stond voor zondag 13 oktober, afgelast worden door 
gebrek aan voldoende aanmeldingen. 
 
Rondleidingen 
Zoals ieder jaar werd een rondleidingprogramma ontwikkeld. Een rondleiding (Nederlands of 
Engels) duurt in de regel 1 uur en voert langs een selectie van werken. Lustwarande beschikt 
over een ervaren team van rondleiders: Esther Heitzer, Marika Taborsky, Tommy van der Loo 
en Yda Sinay.  
In de periode 16 juni – 20 oktober waren er 35 rondleidingen, waarvan 25 betaald en 10 
gratis met respectievelijk 300 betalende en 98 gratis deelnemers. 
Deelnemers vertegenwoordigden alle lagen van de bevolking en kwamen uit Nederland en 
Vlaanderen. De grootste leeftijdsgroep was 35 – 65 jaar.  
 

 
 
Sonia Kacem – Digging Soft Walls (2019) 
foto Gert Jan van Rooij 
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4. PUBLICITEIT EN MARKETING 
 
In 2019 kon er door de substantiële ondersteuning door Brabant (provincie Noord-Brabant en 
Brabant C) op het gebied van publiciteit en marketing een grote professionaliseringsslag 
gemaakt te worden. 
 
Per 1 februari werd Annelieke van Halen aangesteld als medewerker Publiciteit en Marketing. 
Haar takenpakket:  
• verantwoordelijk voor het opzetten van artistiek-inhoudelijke zaken naar 
effectieve publieksgerichte marketing en communicatie, met lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal bereik; 
• verantwoordelijk voor de uitvoering en – waar nodig – bijstelling van de marketingstrategie, 
social media strategie en het actieplan marketing 2019; 
• het aansturen van externe bureaus en freelancers; 
• het inplannen en begeleiden van de productie van marketingmiddelen, - campagnes (online, 
print, publieke ruimte) en een publicatie;  
• aanspreekpunt voor producenten en leveranciers; 
• het onder de aandacht brengen van publieks- en educatieactiviteiten; 
• het verzamelen, ontwikkelen en bijhouden van website-content; 
• het opstellen en versturen van digitale nieuwsbrieven; 

• het monitoren van website en social media traffic (Google Analytics); 

• het bewaken van toegekende marketing-budgetten; 

• het evalueren van publieksbereik en -tevredenheid en het benoemen van verbeterpunten; 

• het (laten) uitvoeren van de digitale strategie en het (laten) bijhouden van social media 

kanalen; 

• het (laten) voorbereiden en uitsturen van persberichten; 

• het (laten) benaderen van media voor vrije publiciteit en advertenties; 

• het (laten) ontwikkelen van teksten voor communicatiemiddelen; 

• het (laten) organiseren van een perspreview; 

• het (laten) opbouwen en onderhouden van perscontacten; 

• het (laten) opbouwen en onderhouden van het relatie-bestand. 

 
 
Win McCarthy – Master (2019) foto Gert Jan van Rooij 
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Publiciteitsbureau 
Aangezien er in een kort tijdsbestek nog veel facetten van het beleid ontwikkeld moesten 
worden, is Lustwarande voor de persbenadering in Nederland en Vlaanderen voor het 
programma 2019 in zee gegaan met bureau Claire Beke – Communicatie in Cultuur. De taken 
van het bureau waren: 
• voorbereidende werkzaamheden en voorbereidende gesprekken met betrokken personen, 
zowel op inhoudelijk als op praktisch niveau; 
• artistiek inhoudelijke verdieping, overleg met de curatoren; 
• persbewerking synchroon laten lopen met overall communicatie, 
• redactie en eindredactie persmateriaal: persberichten, factsheet, persbeelden, 
persuitnodiging; 
• redactie en eindredactie overige persteksten; 
• samenstellen en selectie specifieke (kunst/cultuur, leisure, natuur, design) en algemene 
media Nederland/België/Internationaal print en online; 
• advies in relatie tot de opmaak persinformatie, vullen persmap, factsheet, fotosheet; 
• drie e-persmailings, zowel op nationaal als internationaal niveau; 
• actieve, intensieve en persoonlijke benadering media; 
• coördineren persreis Belgische journalisten en overige internationaal; 
• nazending persmateriaal; 
• bijhouden en aanreiken persreacties; 
• regelen interviews en items, adviseren en begeleiden; 
• regie persvoorbezichtiging 

 

Lena Henke – Las Pozas (2017/2019) foto Maarten Nauw 
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Social media 

Voor social media werd eveneens een medewerker aangesteld, Milou Vogels. In nauwe 

samenspraak met Annelieke van Halen werd er een strategie ontwikkeld, die om de twee 

dagen werd uitgevoerd. Als belangrijkste kanalen werd gekozen voor Facebook en Instagram. 

Persvoorbezichtiging 

Op donderdag 13 juni vond de persvoorbezichtiging van Delirious plaats. Deze werd 

gehouden in de Heerenkamer van Auberge du Bonheur, gelegen naast de hoofdingang van De 

Oude Warande. De volgende media waren vertegenwoordigd: 

• De Volkskrant 

• De Telegraaf 

• Brabants Dagblad 

• Tilburgers.nl 

• Museumtijdschrift 

• Omroep Brabant (radio en TV) 

• Omroep Tilburg (radio en TV) 

• VVV Tilburg 

• Brabant Cultureel 

Na een korte toelichting op het beleid van Lustwarande en een visuele terugblik, mondeling 
toegelicht, op tien edities Lustwarande door Chris Driessen, gaf co-curator David Jablonowski 
een korte introductie op de jubileumexpositie Delirious. Vervolgens gaven Driessen en 
Jablonowksi een rondleiding langs een selectie van de werken. Tijdens een informele lunch 
daarna was er gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Gedurende de expositieperiode werden er in totaal 38 persmappen uitgereikt. 
 

 

Saskia Noor van Imhoff - #+ 30.000 (2017/2019) foto Gert Jan van Rooij 
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Doelgroepen 

• Het beeldende kunstpubliek in Nederland, België, Duitsland en Engeland; 

• Het brede publiek van 4 - 90 jaar in Nederland en Vlaanderen; 

• Het professionele beeldende kunstonderwijs in Nederland, België, Duitsland en Engeland; 

• Leerlingen (12 – 19 jaar) en docenten van het voortgezet onderwijs in Nederland en 

Vlaanderen; 

• Leerlingen (4 – 12 jaar) en docenten van het primair onderwijs/ BSO in de regio Tilburg; 

• Studenten en medewerkers van Tilburg University; 

• Het (Brabantse) bedrijfsleven en mecenaat. 

 
Middelen 
Uitbreiding reguliere middelen 
Op basis van een jaarplanning met contentkalender zette Lustwarande de volgende middelen 
uitgebreider in: 
• website; 
• nieuwsbrieven (5.300 adressen. Dit bestand werd uitgebreid en geïnternationaliseerd); 
• digitale uitnodigingen; 
• gedrukte uitnodigingen; 
• social media: Facebook en Instagram;  
• een vakgerichte én een zo breed mogelijke persbenadering d.m.v. persberichten (radio en 
tv, landelijke en regionale dagbladen, opinietijdschriften, vakbladen, huis-aan-huisbladen en 
online media (inclusief Tilburg.com en VisitBrabant), media voor leisure en lifestyle (1.100 
adressen). Dit bestand werd eveneens uitgebreid en geïnternationaliseerd. Er waren drie 
persrondes. Voor Delirious vond er een perspreview plaats; 
• gedrukte en digitale advertenties in binnen- en buitenlandse (BE/DE/GB) vakmedia;   
• verspreiding van flyers (NL/EN) voor zowel Brief Encounters ’19 #1, Delirious, Brief 
Encounters ’19 #2 en verschijning publicatie Delirious Lustwarande bij beeldende 
kunstinstellingen en op publieke locaties in Nederland (met inzet van Cubiss, Flyerman, 
Citydogs) en de omringende landen (BE/DE/GB). Het aantal flyers steeg van 15.000 naar 
30.000;  
• verspreiding A2 affiches in Vlaanderen; 
• zichtbaarheid op lokaal niveau werd verhoogd door middel van vaandels en banieren;   
• publieksinformatie (NL/E) voor betalende bezoekers;  
• mediamonitoring: t.b.v. het monitoren van media-aandacht werkt Lustwarande samen met 
Media Info Groep. 
 
Nieuwe middelen:   
Naast dit uitgebreidere scala aan marketingstrategie en publicitaire middelen zette 
Lustwarande nieuwe middelen in, met nadruk op online marketing.  
• een nieuwe website, die voldoet aan mobiel gebruik: www.lustwarande.org;   
• via het lidmaatschap van Sculpture Network Europe ontvingen alle 44.000 Europese leden 
de nieuwsbrieven van Lustwarande; 
• inzet Google Adwords en Google Analytics; 
• zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization (SEO)); 
• ontwikkelen en inzetten van Facebook-ads; 
• differentiatie in publieksinformatie; 

http://www.lustwarande.org/
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• een custom made kassa-unit, die ieder jaar opnieuw ingezet kan worden; 
• Lustwarande tote bags; 
• Lustwarande T-shirts voor kassamedewerkers. 
• een monumentaal programma- en sponsorbord aan de rand van De Oude Warande 
kruispunt Bredasweg – Warandelaan. 
 
Ten behoeve van het onderwijs werden de volgende extra middelen ingezet: 
• het versturen van flyers (NL/EN/DE) naar academies in Nederland, België, Duitsland en 
Engeland; 
• het aanbieden van specifiek op de doelgroepen toegespitste rondleidingen en info-
middagen;  
• ontwikkeling van educatieve producten voor het voortgezet onderwijs;  
• nieuwsbrieven naar docenten, educatiemedewerkers van instellingen en 
beleidsmedewerkers via het mailingbestand van Lustwarande (135 scholen), dat van het 
Landelijk Expertisecentrum Kunsttheorie (700 abonnees), en die van KunstLoc, CiST en Xpect 
Primair; 
• persberichten over de producten naar de LKCA-website en de CKV-gids; 
• adverteren voor deze producten in vakbladen (o.a. Kunstzone);  
• nieuwsbrieven van KunstLoc, CiST en Xpect Primair. 
 

 
 
Bojan Šarčević – Overboard (2019) foto Gert Jan van Rooij 
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Advertenties & banners 
Voor Delirious en Brief Encounters ’19 #1 / #2 zijn er advertenties/banners geplaatst in de 
volgende media: 
• RADAR-magazine 
• E-flux 
• Google 
• Frieze 
• Art Magazin (speciale editie voor de Biënnale van Venetië) 
• De Groene Amsterdammer (extra oplage voor verspreiding tijdens de openingsweek van de 
Biënnale van Venetië) 
• Museumtijdschrift 
• Metropolis M 
• Zuiderlucht 
• Muze 
• H Art (+ insert van flyer) 
• Trendbeheer 
• De Witte Raaf 
• 013 Straatjes 
• Tilburgse Koerier 
• Facebook: Brief Encounters ’19 # 1, opening Delirious, Brief Encounters ’19 #2, laatste 
maand Delirious 
 
Vrije publiciteit 

Delirious kreeg veel persaandacht:  

• Tilburgse Koerier (2 x) 
• www.tilburgsekoerier.nl (3x) 
• Brabants Dagblad (3 x, de laatste twee artikelen waren Premium artikelen die doorgezet 
werden in alle Nederlandse regionale dagbladen en in het AD) 
• www.bd.nl (3x) 
• Volkskrant 
• NRC (3x) 
• NRC-Next (2x) 
• www.nrc.nl (4x) 
• Telegraaf 
• De Tijd 
• De Groene Amsterdammer 
• www.degroene.nl 
• Museumtijdschrift 
• Museumtijdschrift – tentoonstellingsagenda (2x) 
• Metropolis M 
• www.metropolism.com 
• Zuiderlucht 
• ZL Zuiderlucht – bijlage (2x) 
• Beelden 
• Trendbeheer 
• Brabant Cultureel 
• Residence 
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• Palet Magazine 
• Tableau Fine Arts Magazine 
• Indebuurt.nl (4x) 
• Omroeptilburg.nl (3x) 
• Gonzo (2x) 
• Noordhollands Dagblad 
• Gooi- en Eemlander 
• Nieuwsmeldingen.nl 
• Vernisssage 
• Vernissage – agenda 
• www.ab.magazine.nl 
• Seasons 
• www.events.nl 
• Goirles Belang 
• verkeerburo.info 
• www.rvk.nl 
• 013straatjes.nl 
• www.oozo.nl (4x) 
• Stadsnieuws Tilburg 
• www.stadsnieuws.nl 
• www.ed.nl 
• ww.ad.nl 
• 360 Magazine 
• www.360magazine.nl 
• BK-informatie 
• www.volkskrant.nl (3x) 
• www.tilburgers.nl 
• www.brabantnieuws.net (3x) 
• www.tilburg.nl 
• www.nieuwsgrazer.nl 
• www.inhetnieuws.nl 
• www.omroepbrabant.nl 
• Kunstkrant 
• Telegraaf Vrij Magazine 
• Wilmatakesabreak.nl (3x) 
• tilburgdailyphoto.blogspot.com 
• jhkijker.blogspot.com (2x) 
 

Waarde vrije publiciteit: € 260.000 (vastgesteld door Media Info Groep) 
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Perscitaten 

• Driessen en Van Mierlo zijn met Delirious, de tiende aflevering van hun succesvolle Lustwarande, 

groter en sterker dan ooit.     Brabants Dagblad, mei 2019 

• De tiende Lustwarande knoopt met de jubileumeditie van de sculpturenexpositie kwantitatief en 

kwalitatief aan bij de grote succesvolle eerste edities in het Tilburgse sterrenbos. Deze  jubileumeditie 

is er weer een van het avontuurlijke soort. Lustwarande kan weer jaren mee.     Brabants Dagblad, juni 

2019 

• Komisch of juist dromerig, monumentaal of subtiel, de beelden overtuigen en in de beweeglijke 

omgeving van het bos komen ze mooi tot hun recht.☆☆☆☆      de Volkskrant, juni 2019 

• De Efteling mag dan een paar kilometer verderop liggen, het echte sprookjesbos is hier. 

Museumtijdschrift, juli 2019 

• Als beeldengroep geven ze extra betekenis aan het omringende bos, dat hier een dreigend decor 

wordt met jou als indringer. Knap als een kunstwerk dat teweegbrengt.     NRC, juli 2019 

• Er zijn deze zomer weinig plaatsen waar het beter toeven is dan in park De Oude Warande in Tilburg. 

Al wandelend tussen de eikenbomen kom je tijdens de tiende editie van Lustwarande de ene na de 

andere hedendaagse sculptuur tegen.    De Tijd, juli 2019 

• De ambities van samenstellers Chris Driessen (artistiek leider) en David Jablonowski (beeldend 

kunstenaar) zijn niet gering: onder de titel Delirious geven ze een overzicht van de recente 

ontwikkelingen in de hedendaagse beeldhouwkunst, aan de hand van 25 kunstenaars, die bijna 

allemaal voor deze gelegenheid nieuwe werken hebben gemaakt.     De Groene Amsterdammer, 

augustus 2019 

• Lustwarande heeft een naam hoog te houden met een scherpe programmering, dicht op de 

internationale actualiteit…. Delirious is wellicht de meest hippe expositie van het land momenteel. 

Metropolis M, september 2019 

• Eigenlijk altijd een feest om rond te mogen lopen, Lustwarande in Tilburg. Dit jaar een heerlijke 

jubileumeditie, de tiende tentoonstelling sinds 2000.     Trendbeheer, juli 2019 

• Ze staan er zomaar ineens, te verrassen, net als veel van die andere tientallen sculpturen, kriskras 

door het wandelbos, annex doolhof.     Zuiderlucht, juli 2019 

• Het jubileum laat een verrassende rijkdom zien aan zeer uiteenlopende kunstwerken…. Een bezoek 

aan Lustwarande is een beetje als een ontdekkingsreis; al dwalend kom je de vreemde, mooie, 

geheimzinnige en verassende kunstwerken tegen die zich in het groene parklandschap geposteerd 

hebben.     Beelden, oktober 2019 

• Droomverschijningen in het park….Door de hele expositie loopt een gespannen verhouding tussen 

nu en toen…. Op fraaie wijze vallen twee ontdekkingstochten samen: die door de ontwikkelingen in de 

hedendaagse beeldhouwkunst én die door het park.     Palet Magazine, september 2019 

 

• Geen betere expositieplek dan een bos: Lustwarande Tilburg met de 10e editie.   

Tableau Fine Arts Magazine, augustus 2019 
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Stand van zaken 
Op het gebied van publiciteit en marketing zijn in de periode februari – oktober 2019 de 
volgende targets behaald:  
• nieuwe huisstijl 
• nieuwe website met online shop 
• inzet van Mailchimp  
• plan social media 
• nieuwe accounts op socials 
• inzet eventbrite 
• opgenomen in ArtGuide van ArtForum 
• Google locatie geclaimd 
• naamswijziging Facebook van Fundament Foundation naar Lustwarande 
• marketing acties met WeArePublic, Residence, CJP, Tilburgse Koerier 
 
 

 
 
Camille Henrot – Dropping the ball (2016) 
foto Gert Jan van Rooij 
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5. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 
 
Merkenanalyse en positionering 
Door de investeringssubsidie van Brabant C was Lustwarande in staat om voor het eerst 
mankracht en middelen in te zetten voor een goede marketingstrategie. Lustwarande 
verleende Roel van Herpt de opdracht om een plan van aanpak te maken. De daaruit 
voortvloeiende merkanalyse en positionering werd vervolgens consequent toegepast in het 
marketingplan. 
 
Nieuwe visuele identiteit 
Er werd een nieuwe visuele identiteit ontwikkeld voor Lustwarande, die systematisch is 
doorgevoerd op alle niveaus: briefpapier, enveloppen, digitale briefpapier templates, website, 
alle drukwerk. Het font Logical werd als uitgangspunt genomen. 
 
Nieuwe website 
Ter gelegenheid van het jubileum is er in de lijn van de nieuwe visuele identiteit een nieuwe 
website ontwikkeld, die meegaat in de recente ontwikkelingen en vereisten. De ontwikkeling 
van deze website kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de artistiek directeur, de 
vaste grafisch ontwerpers, de aangestelde business developer, webdeveloper en medewerker 
publiciteit en marketing. De website ging op 15 juli live: lustwarande.org 
 
Uitbreiding betaalsystemen 
Bij het ontwikkelen van de nieuwe website is er ook aandacht besteed aan de vormgeving en 
werking van de shop. Kopers konden voortaan direct bestellen en afrekenen (via Snipe). Ook 
werd digitale kaartverkoop via Eventbrite mogelijk. Hiervan werd op grote schaal gebruikt 
gemaakt. De top 3 van de digitale kaartverkoop is Amsterdam, Breda en Tilburg. 
Voor buitenlandse (buiten Europa) betalingen werd er een Paypal-rekening geopend. 
 
Idea Books 
Voor de internationale distributie van de publicatie Delirious Lustwarande ging Lustwarande 
opnieuw een overeenkomst aan met Idea Books in Amsterdam. 
 
Sponsoring & mecenaat 
Een van de speerpunten in het beleid van Lustwarande is het verhogen van de eigen 
inkomsten. Het verkrijgen van middelen vanuit het bedrijfsleven (sponsoring) en van 
particulieren (mecenaat) is een van de mogelijkheden. Bestuur en directie hadden 
gezamenlijk een beleid geformuleerd waarbij er gebruik gemaakt wordt van zogeheten 
Ambassadeurs om het draagvlak en de netwerken te vergroten. 
Voor een plan van aanpak werd er advies en begeleiding ingewonnen bij bureau Anna K. en 
werd er op advies een parttime-medewerker aangesteld. Het nieuw te ontwikkelen beleid is 
helaas niet van de grond gekomen. Van de beoogde inkomsten uit sponsoring en mecenaat 
werd slechts 3,3 % gerealiseerd. Uit analyse blijkt dat het ingewonnen advies en de daaruit 
voortvloeiende aanpak niet/nauwelijks van toepassing was op de Brabantse/Tilburgse situatie. 
Dit werd te laat geconstateerd.  
Bestuur en directie beraden zich in samenwerking met de ambassadeurs op vervolgstappen. 
Het jaar 2019 dient daarom beschouwd te worden als een jaar van voortschrijdend inzicht, 
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waarbij er uiteindelijk voldoende concrete kennis was om de aanpak van sponsoring en 
mecenaat voor de komende jaren succesvol verder te ontwikkelen. 
 
Het niet realiseren van de begrote inkomsten uit sponsoring en mecenaat leidde er toe dat de 
verbetering van de vermogenspositie van de Stichting slechts gedeeltelijk gerealiseerd kon 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shiobhán Hapaska – Sunflower (2003/2019) foto Maarten Nauw 
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6. VOORBEREIDINGEN 2020 
 
Na het jubileumjaar 2019 blikt Lustwarande in 2020 terug op twintig jaar expositiepraktijk in 
De Oude Warande en nodigt uitsluitend kunstenaars uit die, veelal als aanstormende of jonge 
internationale talenten, eerder aan Lustwarande hebben deelgenomen. De geselecteerde 
kunstenaars, dertien uit een lijst van tweehonderd, hebben sindsdien oeuvres ontwikkeld die 
inmiddels bepalend zijn voor de internationale sculpturale canon en daarom van groot belang 
zijn getoond te worden.  
 
De titel van de expositie, STATIONS, verwijst naar het moment in de carrières van de 
uitgenodigde kunstenaars dat ze deelnamen aan Lustwarande - op diverse tijdstippen in een 
spanne van twintig jaar, soms herhaaldelijk - en de huidige fase in hun carrière, nu ze allen 
mid-carreer en established zijn. Tegelijk verwijst de titel naar de voor de locatie zo essentiële 
seizoenswisselingen en naar de staties van het leven, vergankelijkheid, en naar het voor 
Lustwarande zo belangrijke aspect wandelen. Daar waar je als wandelaar halthoudt, bij de 
afzonderlijke beelden, staties op zich, ontvouwen zich nieuwe verhalen. 
In september werden de volgende kunstenaars uitgenodigd: 
 
Huma Bhabha (PK)  
Monica Bonvicini (IT)  
Tom Claassen (NL) 
Berlinde De Bruyckere (BE)  
Elmgreen & Dragset (DK/NO)  
Thomas Houseago (UK)  
Ann Veronica Janssens (BE) 
Mark Manders (NL)  
Ernesto Neto (BR)  
Thomas Rentmeister (DE)  
Ugo Rondinone (CH) 
Maria Roosen (NL) 
Rebecca Warren (UK)  
Erwin Wurm (AU)  
 
Eind december hadden zeven kunstenaars aangegeven deel te willen nemen. 
 
Voor Brief Encounters werd in augustus Steven Vandervelden uitgenodigd als co-curator. 
Vandervelden is directeur van STUK – Huis voor Dans, Beeld en Geluid en van performance 
festival Playground, beide in Leuven. Hij nam de uitnodiging met veel enthousiasme aan. 
Afgesproken werd dat hij de selectie voor Brief Encounters ’20 #2 voor zijn rekening zou 
nemen. Voor Brief Encounters ’20 #1, dat plaats zal vinden op 21 juni, nodigde Chris Driessen 
de volgende kunstenaars uit: 
 
Csilla Klenyánszki (HU, 1986, woont en werkt in Amsterdam)  
David Rickard (NZ, 1975, woont en werkt in Londen)  
Malin Bülow (SE, 1979, woont en werkt in Oslo) 
 
Alle drie de kunstenaars zegden voor het einde van het jaar deelname toe. 
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7. ORGANISATIE 
 
Bestuur 

In 2019 vonden er wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Als gevolg van 

meningsverschillen over de te volgen koers met betrekking tot organisatie en financiën liet 

Reyn van der Lugt tijdens de bestuursvergadering van 9 mei 2019 weten zijn bestuursfunctie 

neer te leggen. Hein Jurgens sloot zich tijdens de vergadering bij deze beslissing aan. 

Voor de overige bestuursleden en de directie was dit een onverwacht besluit, zeker gezien 
het feit dat het nog maar veertien dagen voor de opening van het seizoen was. Bestuursleden 
Thomas Bedaux en Nienke van Beers waren door deze wending dermate aangedaan dat zij op 
maandag 13 mei lieten weten hun bestuursfunctie eveneens neer te willen leggen. Thomas 
Bedaux gaf aan dat hij wel openstond voor de functie van ambassadeur.  
 
Na overleg tussen directie en John Stokmans werden Lucien Kuijsters en Jannie Mooren 
benaderd om zitting te nemen in het bestuur. Op 11 juni 2019 had Lustwarande weer een 
driekoppig bestuur. Momenteel is het bestuur op basis van een profielschets op zoek naar 
een lid met bestuurlijke en inhoudelijke input. 
 
Op 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 
John Stokmans  fiscaal jurist (voorzitter) 

Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Dames Spoorenberg, 
Eindhoven, bestuurslid Stichting Grote Berg, Eindhoven 

Jannie Mooren   secretaris Stichting van de Arbeid (secretaris) 
Nevenfuncties: lid van de Raad van adviseurs van Medische , 
Missiezusters,  plv lid van de Adviescommissie 
Geschilbeslechting Prestatieafspraken Woningwet, voorzitter 
Stichting JJ Theatre Days 

Lucien Kuijsters  voormalig sectordirecteur Gemeente Tilburg, gepensioneerd 
(penningmeester) 

 Geen nevenfuncties 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
Governance Code Cultuur 
Lustwarande kent de Governance Code Cultuur en past deze toe. 
 
Code Culturele Diversiteit 
De Code Culturele Diversiteit dient op het gebied van programma, publiek en personeel als 
uitgangspunt voor beleid en uitvoering. Op de quick-scan scoort Lustwarande 22 punten en 
voldoet derhalve. 
 
Code Fair Practice 
De Fair Practice Code is voor Lustwarande leidend op het gebied van  solidariteit, 
duurzaamheid en transparantie. 
 
 



31 
 

Ambassadeurs 
Een van de speerpunten in het beleid van Lustwarande is om in de periode 2019-2024 minder 
fondsafhankelijk te worden. Om dit doel te realiseren doet Lustwarande onder andere een 
beroep op ambassadeurs. Deze personen helpen het benodigde netwerk in kaart te brengen 
en dragen potentiële particuliere of zakelijke donateurs aan. 
De ambassadeurs, directie en vertegenwoordiging van bestuur komen in de regel drie keer 
per jaar bij elkaar. 
 
Op 31 december 2019 waren de volgende ambassadeurs aan Lustwarande verbonden: 
 
Prof. Dr. Sylvester Eijffinger hoogleraar financiële economie Tilburg University en  

Jean Monnet hoogleraar Europese financiële en monetaire 
integratie verbonden aan het Center for Economic Research in 
Tilburg, Centre for Economic Policy Research in Londen en  
CESifo Research Network in München 

Guido Geelen    beeldend kunstenaar, Tilburg 
Thomas Bedaux  architect, Bedaux de Brouwer Architecten, Goirle 
 
Ambassadeurs zijn onbezoldigd. 
 
Vergaderdata 2019  
24 januari 
11 april 
9 mei 
25 juni 
5 september 
24 oktober 
4 december 
 
Vaststelling  
Tijdens de vergadering van 15 januari 2020 is het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019 
goedgekeurd. 
 
Directie & medewerkers 
 
artistiek directeur  
Chris Driessen 
 
zakelijk directeur  
Heidi van Mierlo 
 
co-curatoren 
David Jablonowski (Delirious) 
Lucette ter Borg (Brief Encounters ’19) 
 
business development 
Roel van Herpt 
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pers 
Claire Beke – Communicatie in Cultuur 
 
publiciteit & marketing 
Annelieke van Halen 
social media 
Milou Vogels 
 
sponsoring & mecenaat 
Patricia de Ruijter 
 
educatie 
Marie-Thérèse van de Kamp 
Heidi van Mierlo 
Kunstlab 
publiek programma & educatie 
Manus Groenen 
 
teksten publieksinformatie  
Manon Braat 
 
vertalingen  
Laura Watkinson 
 
productie 
Wiseguys – Urban Art Projects 
productie-assistentie  
Jan Heerkens 
Tommy van der Loo 
Ton Remmers 
Henk Visser 
onderhoud  
Jan Heerkens 
Ton Remmers 
 
publieksbegeleiding 
Trudi van de Berg 
Iris Fens 
Esther Heitzer 
Ton Remmers 
Meeuw Roovers 
Marianne van Terheijden 
 
rondleidingen 
Esther Heitzer 
Tommy van der Loo 
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Yda Sinay 
Marika Taborsky 
 
grafisch ontwerp 
gebr.Silvestri 
 
web development 
François Girard-Meunier 
 
fotografie 
Gert Jan van Rooij 
 
video & editing 
Maddance Productions 
 
 
Comité van Aanbeveling 
 
Emile Aarts    voormalig Rector Magnificus Tilburg University  
Nicholas Baume   directeur Public Art Fund, New York 
Dominic van den Boogerd  coördinator artistieke begeleiding De Ateliers, Amsterdam  
Lex ter Braak    voormalig directeur Jan van Eyck Academie, Maastricht 
Wim van de Donk   commissaris van de Koning Noord-Brabant  
Hendrik Driessen   voormalig directeur De Pont Museum, Tilburg 
Piet Hein Eek   industrieel ontwerper, Eindhoven 
Sjarel Ex    directeur Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam  
Guido Geelen    kunstenaar, Tilburg 
Antony Gormley   kunstenaar, Londen 
Xavier Hufkens   galeriehouder, Brussel 
Anish Kapoor    kunstenaar, Londen  
Joep van Lieshout   kunstenaar, Rotterdam 
Charles de Mooij   directeur Het NoordBrabants Museum, ’s-Hertogenbosch  
Els van Odijk    voormalig directeur Rijksakademie, Amsterdam 
Timo de Rijk    directeur Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch  
Martijn Sanders   voorzitter Holland Festival 
Rob van Steen   directeur Theaters Tilburg 
Ranti Tjan    directeur Sundaymorning@ekwc, Oisterwijk 
Henk Visch    kunstenaar, Eindhoven 
Fons Welters    galeriehouder, Amsterdam 
Errol van de Werdt   directeur TextielMuseum, Tilburg 
Theo Weterings   burgemeester van Tilburg  
 
Kunstenaars Tom Claassen en Maria Roosen nemen in 2020 deel aan de expositie STATIONS 
en hebben daarom hun lidmaatschap voor een jaar opgeschort. 
 
 
 



34 
 

8. KWANTITATIEVE GEGEVENS  
 
Expositie 
Aantal uren open : 23 weken/ 7 dagen per week / 10 uur gemiddeld: 1.610 u. 
Bezoekers: > 100.000 
Betalende bezoekers: 3.345 
Gasten: 92 
Rondleidingen: 398 deelnemers 
25 betaalde  rondleidingen – 300 deelnemers 
10 gratis rondleidingen – 98 deelnemers  
 
Educatie 
Primair onderwijs en BSO: 395 leerlingen 
Voortgezet onderwijs: 790 leerlingen 
ca. 790 leerlingen van alle  niveaus van het voortgezet onderwijs bezochten de expositie. De  
scholen kwamen voor het merendeel uit Tilburg en directe omgeving. 
FHK en kunstvakonderwijs: 280 studenten 
Tilburg University: 21 deelnemers 
 
Publiciteit en marketing 
Uitgereikte persmappen: 38 stuks 
Waarde vrije publiciteit (Nederlandse gedrukte en online media): € 260.000 (vastgesteld door 
Media Info Groep) 
Website: ca. 84% NL, ca. 6% BE, ca. 4% VS, 1,8% DE, gevolgd door UK en FR. 
Social media 
Facebook: van 554 (op 21 april) naar 957 likes, en 998 volgers (op 5 november) 
Instagram: 873 volgers (op 5 november) 
Facebook: 1. Amsterdam, 2. Tilburg, 3. Rotterdam, 4. Breda, 5. Eindhoven 
45+ grootste doelgroep  
Instagram: 1. Amsterdam, 2. Tilburg, 3. Londen, 4. Rotterdam, 5. Brussel 
25-44 grootste doelgroep  
Nieuwsbrieven 
Top 5 locaties van abonnees: 1. Amsterdam, 2. Tilburg, 3. Rotterdam, 4. Utrecht,  5. Breda 
 
 

 
 
Eric Sidner – 5 Heads (2019) foto Gert Jan van Rooij 
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9. FINANCIËN 
 
De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op het hele programmajaar 2019. De cijfers zijn 
verwerkt tot en met 31 december 2019.  
 
Zie voor een korte toelichting op de inkomsten en uitgaven waar de cijfers 10% in positieve of 
negatieve zin afwijken de tekst na de rapportage. 
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Winst- en verliesrekening 

2019 2018

Opbrengsten

Overheidssubsidies 259.797 257.585

Investeringssubsidies 195.928 35.625

Projectsubsidies 203.215 45.000

Eigen inkomsten 45.836 13.869

704.776 352.079

Organisatiekosten

Personeelskosten 104.596 134.272

Huisvestingskosten 6.164 6.052

Bureaukosten 30.293 20.413

141.053 160.737

Kosten activiteiten

Programmakosten 357.266 178.648

Publiciteitskosten 98.522 31.196

Publicatie 26.141 0

Public Program + Educatie 2.907 2.979

Afschrijvingen 8.049 3.114

Organisatiekosten 54.678 0

547.563 215.937

Bedrijfsresultaat 16.160 -24.595

Financiële resultaten -2.387 -303

Buitengewone resultaten -7.911 -1.254

Resultaat 5.862 -26.152


