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0. Inleiding 
 
Het jaar 2015 stond vrijwel geheel in het teken van de verdere voorbereidingen en uiteindelijke realisatie van de 
vijfde editie van Lustwarande, Lustwarande ’15 – Rapture & Pain, die plaatsvond in park De Oude Warande  van 
29 augustus tot en met 25 oktober 2015. Rode draad in deze editie vormde de sociale kritiek die in de werken 
besloten ligt, waarbij uitingen van hoop over de toekomst afgewisseld werden met uitingen van twijfel over de 
hedendaagse vooruitgang. 
 
Zeventien kunstenaars uit diverse landen presenteerden overwegend nieuw werk, dat speciaal in het kader van 
Lustwarande ’15 gemaakt werd. Van een van hen, Maria Roosen, werd de solo Looking Back getoond in PARK – 
Platform for Visual Arts aan het Wilhelminapark in Tilburg. 
Naast de samenwerking met PARK vond in De Pont Museum Lustwarande Live plaats, een serie interviews met 
kunstenaars die deelnamen aan Lustwarande ’15. Deze interviews maakten onderdeel uit van het public 
program, dat verder bestond uit een aantal gratis rondleidingen door de expositie.  
In het kader van kunsteducatie werden er masterclasses georganiseerd door kunstenaars die deelnamen aan 
Lustwarande ’15 voor studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en werd er in samenwerking 
met het Theresialyceum in Tilburg het kunsteducatieve product IMAGINE gemaakt voor het voortgezet 
onderwijs. 
 
Lustwarande ’15 was in eerste instantie gepland voor de periode  juni – augustus 2015. Door vertraging bij het 
nieuwe cultuurfonds Brabant C, dat pas per 1 maart 2015 operationeel werd en waarvan voor Lustwarande ’15 
een substantiële bijdrage begroot was, bleken eerste toezeggingen van dit fonds niet eerder verwacht te kunnen 
worden dan begin juni. De oorspronkelijke openingsdatum van 27 juni werd daarom verschoven naar 29 
augustus. Aangezien 1 november de absolute grens is voor buitententoonstellingen in Nederland had dit tot 
gevolg dat de expositie uiteindelijk twee in plaats van drie maanden duurde. Op 29 augustus werd de expositie 
geopend, tegelijk met de solo Looking Back van Maria Roosen bij Park – Platform for Visual Arts, die onderdeel 
uitmaakte van Lustwarande ’15. 
 
In het kader van de tentoonstelling vond er een public program plaats dat bestond uit een serie rondleidingen en 
een serie interviews met kunstenaars die deelnamen aan Lustwarande ’15. Deze interviews vonden plaats in het 
auditorium van De Pont Museum. 
 
Ook werd er in het kader van de expositie een kunsteducatief product ontworpen voor het voortgezet onderwijs. 
Zoals bij eerdere exposities gebeurde dat in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen van het 
Theresialyceum in Tilburg. Voor het eerst ook werd er samengewerkt met het professionele kunstonderwijs. Bij 
Fontys Hogeschool voor de kunsten – Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg vonden er een serie 
masterclasses plaats door kunstenaars die aan Lustwarande ’15 deelnamen. 
 
Persreacties waren zeer lovend. Mede dankzij aandacht op nationale tv trok de expositie in twee maanden tijd 
naar schatting 65.000 bezoekers, in de lijn van voorgaande edities.  
 
Uiteindelijk werd Lustwarande ’15 afgesloten met een zeer klein positief resultaat en kon er gestart worden met 
de voorbereidingen voor het programma in 2016, wanneer Fundament zich gaat oriënteren op park De Oude 
Warande als vaste tentoonstellingslocatie, waar voortaan jaarlijkse projecten zullen plaatsvinden. 
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1. Lustwarande ‘15 
 
Begonnen in 2000 heeft Lustwarande zich inmiddels bewezen als een van de belangrijkste internationale 
buitenexposities in Nederland, met een bezoekersaantal dat sinds de derde editie de 100.000 overstijgt.  
 
De Oude Warande  
Park De Oude Warande werd tussen 1712 en 1715 aangelegd door de Duitse prins Wilhelm Von Hessen-Kassel 
(Wilhelm VIII), die op dat moment heer van de heerlijkheid Tilburg en Goirle was. Warande is afgeleid van het 
Franse varenne, wat jacht- of lustbos betekent. Wilhelm VIII liet De Oude Warande aanleggen volgens de laatste 
tuinmode, de Barok. Het hoofdontwerp is een sterrebos, terwijl de paden van de vier kwadranten aangelegd zijn 
in verschillende geometrische vormen, waardoor het padenstelsel een doolhof vormt. Dergelijke tuinen werden 
gewoonlijk verlevendigd met sculpturen, grotten en vijvers. In De Oude Warande hebben tot 2000 echter nooit 
beelden gestaan. Gedurende de 18

e
 en 19

e
 eeuw wisselde De Oude Warande enkele malen van particuliere 

eigenaar totdat het in 1952 in bezit kwam van de gemeente Tilburg. Tussen 1986 en 2010 vond restauratie 
plaats van het originele padenpatroon, dat altijd redelijk goed intact gebleven is. De Oude Warande is het best 
bewaarde Barokke sterrebos van Nederland en vormt daarom belangrijk cultureel erfgoed. Met iedere editie van 
Lustwarande wordt dit cultureel erfgoed steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. 
 
Lustwarande 
In 2000 organiseerde Fundament in De Oude Warande Lustwarande/Pleasure-Garden. Deze expositie, die in 
feite was opgezet als een eenmalige gebeurtenis, was dermate succesvol en leidde bij zowel publiek als politiek 
tot verzoeken om herhaling, dat Fundament besloot om de drie à vier jaar een editie van Lustwarande te 
organiseren. Iedere editie staat in het teken van het tonen van actuele ontwikkelingen in de internationale 
hedendaagse sculptuur.  
Kunstenaars die deelnamen aan de eerste vier edities waren onder anderen Mirosław Bałka, Louise Bourgeois, 
Cai Guo Qiang, Tom Claassen, Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye, Elmgreen & Dragset, Jan Fabre, Luciano 
Fabro, Guido Geelen, Mark Manders, Anish Kapoor, Paul McCarthy, Ernesto Neto, Michelangelo Pistoletto, Ugo 
Rondinone, Maria Roosen, Rebecca Warren en Franz West.  
Na Lustwarande/Pleasure-Garden vonden edities plaats in 2004, 2008 en 2011. Lustwarande is inmiddels 
vergeleken met Sonsbeek, Kröller-Müller Museum, Museum Middelheim en met Skulptur Projekte Münster. 
 

 
 
Ugo Rondinone – Pagan Void (2009) foto Dirk Pauwels 

 
Lustwarande ’15 – Rapture & Pain 
Evenals voorgaande edities liet Lustwarande ’15 – Rapture & Pain een uitsnede zien van de ontwikkelingen in de 
internationale hedendaagse sculptuur, in de ruimste zin van het woord. Nu deze gedurende het eerste 
decennium van de 21

ste
 eeuw zijn waardering volledig herworven heeft, hetgeen blijkt uit de talrijke presentaties 

wereldwijd en uit het feit dat steeds meer kunstenaars, onder wie veel jonge talenten, sculptuur in hun oeuvre 
incorporeren, dient er tegelijkertijd geconstateerd te worden dat er zich sinds de vroege jaren ’10 geen 
noemenswaardige nieuwe ontwikkelingen binnen het genre hebben voorgedaan; in het continuerende 
(her)onderzoek naar community art en relational aesthetics, naar de efemere sculptuur, culminerend in 
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Hypermaterialisme, naar de Minimal Art en de conceptuele sculptuur, de expanded sculpture (alle manifestaties 
van tijdelijke, bewegende sculptuur inclusief de performance) – kortom het heronderzoek naar het Modernisme 
(reloading Modernism / Altermodernism, Nicolas Bourriaud (2005)) – zijn alle denkbare vormen van sculptuur 
breed verkend en worden ze veelvuldig en onophoudelijk toegepast. Lustwarande ’15 pretendeerde daarom niet 
zozeer nieuwe tendensen te tonen, maar ging, nu de gevolgen van de financiële crisis inmiddels ook voelbaar 
geworden zijn in de culturele wereld en kunst als gevolg daarvan behoorlijk aan ruimte heeft moeten inboeten, 
vooral in op de relatie die de hedendaagse sculptuur heeft met de tijd en de tijdgeest. Sociale kritiek en 
maatschappelijk commentaar door middel van esthetiek in de (beeldende) kunst zijn niets nieuws, maar een 
hernieuwde topicalisatie hiervan kan binnen de gewijzigde maatschappelijke kaders een revitaliserend effect 
hebben. De directe verbondenheid met de wereld waarin de kunst ontstaat, verleent haar immers haar ultieme 
raison d’être. Zonder te vooronderstellen dat hedendaagse kunst in zijn algemeenheid en hedendaagse 
sculptuur in het bijzonder direct en expliciet reageren op het gewijzigde maatschappelijke klimaat, kan een 
actuele analyse van haar maatschappelijke wortels terrein herwinnen voor de kunst en, uiteindelijk, ook 
maatschappelijk gewin opleveren.   
Een dergelijke perspectief, waarbij de blik niet langer hoofdzakelijk gericht was op formele aspecten of op 
specifiek inhoudelijke karakteristieken, leek in eerste instantie slechts te kunnen resulteren in een extreem 
caleidoscopisch kader. Formele kenmerken als ook inhoudelijke thema’s en vraagstukken – identiteit, het 
gefragmenteerde lichaam, geschiedenis en kunstgeschiedenis, globalisering, conflict en migratie, ecologie en 
duurzaamheid - leken over elkaar heen te gaan buitelen. Het was echter de in de afzonderlijke werken besloten 
sociale kritiek die hen uiteindelijk bond. Deze sociale kritiek was niet eenduidig noch eensluidend maar vormde 
een verglijdende schaal, waarbij pessimisme en optimisme, twijfel over de toekomst en het geloof erin, de 
uitersten vormden. Rapture & Pain ging over hedendaagse vooruitgangsgedachten, waarbij expressies van hoop, 
extase en utopie afgewisseld werden met uitingen van twijfel, angst en pijn. Daarbij ging het zelden om 
tegenovergestelde waarden. Veel eerder dienden de diverse uitingen van sociale kritiek gelokaliseerd te worden 
in het brede middelspectrum, waar ze zowel divergeren als convergeren, net zoals extase en pijn niet zelden in 
elkaars verlengde liggen.   
 
2. Deelnemende kunstenaars 
In september 2013 werden er tweeëndertig kunstenaars uitgenodigd voor de vijfde editie van Lustwarande, die 
toen nog gepland stond voor de zomer van 2014. Naar verwachting zouden er hiervan uiteindelijk ongeveer 
vijfentwintig deel gaan nemen. In december 2013 werd om twee reden besloten om de expositie een jaar uit te 
stellen. Enerzijds kampte Fundament met een ernstig financieel tekort naar aanleiding van de expositie Slow 
Burn (april – juni 2013), waardoor fondswerving voor Lustwarande stagneerde, anderzijds werd medewerker en 
curator Chris Driessen ernstig ziek. Alle kunstenaars werden van het uitstel op de hoogte gebracht. Buiten de 
paar kunstenaars die de uitnodiging al hadden afgeslagen, haakte niemand door het uitstel af.  
 
In september 2014 was de financiële situatie van Fundament weer onder controle en kon ook Driessen zijn werk 
weer hervatten. De communicatie met de kunstenaars werd gecontinueerd. De volgende kunstenaars hadden 
op dat moment deelname toegezegd: 
 
Paweł Althamer (PL)    Folkert de Jong (NL) 
Atelier van Lieshout (NL)    Juliana Cerqueira Leite (USA) 
Kevin van Braak (NL)     Gabriel Lester (NL) 
Tom Burr (USA)     Wilhelm Mundt (D) 
Janet Cardiff & George Bures Miller (CDN) Arne Quinze (B) 
Jake & Dinos Chapman (GB)   Ugo Rondinone (CH) 
Marvin Gaye Chetwynd (GB)   Daniel Roth (D) 
Baptiste Debombourg (F)    Eva Rothschild (IRL) 
Feipel & Bechameil (LUX/F)   Thomas Schütte (D) 
Roger Hiorns (GB)    William Tucker (GB/USA) 
Alex Hoda (GB)     Jan Van Oost (B) 
Jessica Jackson Hutchins (USA)   Danh Vo (VN) 
Michael Johansson (S)  
 
In januari 2015 werd er nog één kunstenaar uitgenodigd: Tim Breukers (NL). Breukers, die in het verleden als 
student meerdere keren geassisteerd had tijdens de opbouw van edities van Lustwarande, accepteerde de 
uitnodiging onvoorwaardelijk en met groot enthousiasme. 
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Door het geheel onverwachts wegvallen van een substantiële subsidie (Brabant C) moest de begroting van 
Lustwarande ‘15 op het allerlaatste moment, in mei 2015, dermate ver naar beneden bijgesteld worden, dat het 
onvermijdelijk was te schrappen in het aantal deelnemende kunstenaars. Besloten werd dat alleen die 
kunstenaars die een bestaand of nieuw werk hadden voorgesteld, waarvoor nog niets was ondernomen en 
waarvoor er dus nog geen investeringen gedaan waren, niet door henzelf, noch door de stichting, kandidaat 
waren voor annulering. Het ging om de volgende kunstenaars: 
- Janet Cardiff & George Bures Miller (CDN): hun enige beschikbare bestaande werk bleek dermate duur in 
technische uitvoering (40.000 €), dat het enkel gerealiseerd kon worden bij een zeer succesvolle fondswerving; 
- Jake & Dinos Chapman (GB): niet alleen ging het hier om de presentatie van bestaand werk, dit werk bleek 
uiteindelijk bijzonder transport te vereisen van London City naar Tilburg en terug. Dit transport was zo kostbaar 
(30.000 €) dat het enkel gerealiseerd kon worden bij een zeer succesvolle fondswerving;  
- Marvin Gaye Chetwynd (GB): ook hier ging het om de reprise van een oudere performance, waarbij er een 
monumentale glazen sculptuur, die onder geen voorwaarden gedurende enkele maanden in een buitensituatie 
kon blijven staan, voor enkele uren getransporteerd, opgebouwd, afgebroken en terugvervoerd diende te 
worden. Hiervoor gold evenzeer dat dit werk enkel doorgang kon vinden bij een zeer succesvolle fondswerving; 
- Baptiste Debombourg (F): hier ging het om de presentatie van een bestaand werk, dat door zijn puur formele 
karakter uiteindelijk minder goed paste binnen het conceptuele kader van de expositie;  
- Alex Hoda (GB): hier ging het om de presentatie van bestaand werk, waarvan de kunstenaar niet kon 
garanderen of het geschikt was voor een presentatie in een park gedurende twee maanden;   
- Michael Johansson (S): deze kunstenaar was nog maar nauwelijks bezig met een concept voor een nieuw werk.  
- Thomas Schütte: over Schütte’s deelname bleek een misverstand te zijn ontstaan; naar aanleiding van een 
individueel ondernomen locatiebezoek door de kunstenaar liet diens galerie weten dat Schütte wellicht concrete 
plannen had. Pas eind april jl. liet Schütte weten nooit deelname toegezegd te hebben en intussen ook geen tijd 
meer te hebben voor deelname. In eerste instantie leek uitstel van de expositie mogelijkheden te kunnen 
scheppen. Toen bleek dat er drastisch bezuinigd diende te worden, werd besloten de deelname van Schütte niet 
langer na te streven.  
 
Hoewel ze het spijtig vonden, toonden bovengenoemde kunstenaars, uiteraard met uitzondering van Schütte, 
begrip voor de beslissing. 
Medio mei 2015 kon de definitieve selectie vastgesteld worden. Helaas waren er als gevolg van diverse factoren 
nog enkele andere annuleringen.:  
- Danh Vo (VN) moest zijn deelname annuleren als gevolg van zijn verplichtingen in Venetië (vertegenwoordiging 
Denemarken voor de Biënnale van 2015 en tegelijkertijd gastcurator van de expositie Slip of the Tongue bij Punta 
della Dogana); 
- Paweł Althamer (PL) diende in een te laat stadium een geheel ander voorstel in dan aangekondigd, waarmee 
Driessen zich niet kon verenigen omdat het te kwetsbaar was voor presentatie in een buitenexpositie. Althamer 
toonde zich niet bereid om een nieuw voorstel in te dienen en annuleerde zijn deelname; 
- Jessica Jackson Hutchins (USA) werd vlak voor de transportdatum van haar speciaal voor Lustwarande ’15 
vervaardigde werk geconfronteerd met een kapotte goederenlift in haar ateliergebouw. Herstel op korte termijn 
bleek onmogelijk waardoor het werk niet het atelier uit kon. De kunstenaar had geen alternatief werk 
beschikbaar, hetgeen noodgedwongen resulteerde in het annuleren van haar deelname.  
 
Uiteindelijk namen deel:  
 
Atelier van Lieshout (NL)    Wilhelm Mundt (D) 
Kevin van Braak (NL)     Arne Quinze (B) 
Tim Breukers (NL)   Ugo Rondinone (CH) 
Tom Burr (USA)     Maria Roosen (NL) i.s.m. PARK 
Feipel & Bechameil (LUX/F)   Daniel Roth (D) 
Roger Hiorns (GB)    Eva Rothschild (IRL) 
Folkert de Jong (NL)    William Tucker (GB/USA) 
Juliana Cerqueira Leite (USA)   Jan Van Oost (B) 
Gabriel Lester (NL)     
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3. Financiële voorzieningen  
 
Met edities van Lustwarande toont Fundament niet alleen actuele ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur 
maar stimuleert ook de ontwikkeling van de afzonderlijke oeuvres van de deelnemende kunstenaars door hen in 
de gelegenheid te stellen nieuw werk te maken. Voor het maken van nieuw werk werd in eerste instantie een 
productiebudget van gemiddeld 7.000 € per kunstenaar gereserveerd (inclusief btw en verkratten). Toen er in 
mei 2015 drastisch bezuinigd diende te worden werd voor kunstenaars die nog niet begonnen waren met het 
maken van hun werk het productiebudget noodgedwongen teruggeschroefd naar maximaal 6.000 € (inclusief 
btw en verpakking). Alle overige kosten, zoals transport, installatie, verzekering, demontage, reis- en 
verblijfkosten, worden altijd, ook nu, additioneel vergoed. Waar nodig assisteerde Fundament actief in de 
productie van deze werken. Het ging daarbij voor deze editie van Lustwarande uitsluitend om de productie van 
sokkels. Coproducenten werden er gevonden voor de productie van het werk van Kevin van Braak (YuYu 
Woodcarving Bali) en voor dat van Feipel & Bechameil (Ministerie van Cultuur van Luxemburg, Fonds Culturel 
National de Luxembourg en Delvaux). Bij bruiklenen van bestaande werken werden door Fundament transport, 
installatie, verzekering, demontage en reis- en verblijfkosten vergoed. 
 
Lustwarande ’15 toonde uiteindelijk negen nieuwe werken. Het nieuwe werk van Ugo Rondinone was dermate 
kostbaar in productie dat de kunstenaar deze kosten geheel zelf voor zijn rekening nam. Fundament diende wel 
vervoer, installatiekosten en verzekering te betalen, hetgeen samen net zoveel koste als het beschikbare 
productiebudget. De overige werken bestonden uit zeven bestaande bruiklenen en de installatie Looking Back 
van Maria Roosen bij PARK, die zowel nieuw als oud werk bevatte. Met Looking Back creëerde Roosen met 
behulp van oud en nieuw werk een installatie, waarmee ze de gehele ruimte van PARK naar haar hand zette. 
Deze expositie sloot naadloos aan bij de thematiek van Lustwarande ‘15.   
 

  
 
Atelier van Lieshout – The Burghers (2013)  
foto Gert Jan Van Rooij 

 
Kevin van Braak – Olifant / Elephant (2015)  
foto Gert Jan van Rooij 

 

  
 
Feipel & Bechameil – At Dawn (2015)  
foto Gert Jan van Rooij 

 
Folkert de Jong – Neolithic Skyline (2015)  
foto Gert Jan van Rooij 
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4. Samenwerkingen 
 
Sinds de tweede editie in 2004 heeft Fundament zich ingespannen om Lustwarande het resultaat te laten zijn 
van gezamenlijke inspanningen en is de stichting er in geslaagd om samenwerkingen aan te gaan met een aantal 
partijen, waarvan het merendeel onderdeel uitmaakt van het culturele veld, en één andere van het onderwijs. 
 
Galeries 
Er wordt altijd samengewerkt met een groot aantal gerenommeerde galeries in binnen- en buitenland. In nauwe 
samenspraak vindt communicatie met de kunstenaars plaats, worden voorstellen voor nieuw werk begeleid en 
worden transporten voorbereid. Waar mogelijk brengt Fundament (internationale) co-producties tot stand. 
Galeries dragen bij co-producties financieel bij aan de productie van een specifiek werk. Voor Lustwarande ’15 
werkte Fundament samen met de volgende galeries: Bortolami Gallery (New York), Buchmann Gallery (Berlijn), 
Casa Triangulo (São Paulo), Annet Gelink Galerie (Amsterdam), Kaufmann Repetto (Milaan), Pangolin (Londen), 
Galerie Eva Presenhuber (Zürich) en Galerie Fons Welters (Amsterdam). 
 
De Pont Museum 
Sinds 2004 werkt Fundament bij edities van Lustwarande samen met De Pont Museum. De Pont Museum stelt 
daarbij één van de deelnemende kunstenaars in de gelegenheid additioneel werk te presenteren. In verband 
met de op stapel zijnde uitbreiding en verbouwing van het museum was er in het kader van Lustwarande ’15 
geen aanvullende presentatie mogelijk. In plaats daarvan vond in het auditorium van het museum op drie 
zondagen Lustwarande Live plaats, een serie interviews met kunstenaars die aan Lustwarande ’15 deelnemen. 
Lustwarande Live was onderdeel van het public program (zie Public program). 
 
Theresialyceum Tilburg 
Sinds 2004 ontwikkelt Fundament samen met docenten en leerlingen van  het Theresialyceum in Tilburg kunst 
educatieve producten voor het voortgezet onderwijs, die thematisch aansluiten bij Lustwarande. Sinds 2011 
geeft Fundament deze producten online uit en zijn ze na registratie gratis te downloaden.  In het kader van 
Lustwarande ’15 werd het product IMAGINE ontwikkeld (zie Kunsteducatie).  
 
Nieuwe allianties 
PARK – Platform for Visual Arts 
In oktober 2013 opende er nabij Museum De Pont een nieuwe instelling voor actuele kunst, PARK – Platform for 
Visual Arts. Fundament heeft deze instelling benaderd om, in de lijn van de additionele presentaties in De Pont 
Museum bij voorgaande edities van Lustwarande, de deuren tijdens Lustwarande ’15 open te stellen voor één of 
meerdere deelnemende kunstenaars, dan wel voor een additionele, autonome expositie die expliciet aansluit bij 
Rapture & Pain. PARK presenteerde uiteindelijk een solo van Maria Roosen, die in 2004 deelnam aan 
Lustwarande en in 2009 aan Stardust, eveneens een expositie van Fundament in park De Oude Warande. Deze 
solo werd geheel door PARK gefinancierd, met behulp van financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds. 
 

 
 
Maria Roosen – Looking Back (PARK, foto Peter Cox) 
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Fontys Hogeschool voor de Kunsten – Academie voor Beeldende Vorming 
In het kader van Lustwarande ‘15 bracht Fundament voor het eerst ook een samenwerking tot stand met Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Een aantal kunstenaars die deelnamen aan Lustwarande ‘15 werd 
verzocht om masterclasses te verzorgen voor studenten van de Academie voor Beeldende Vorming, onderdeel 
van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De kosten van deze masterclasses, vier in totaal, werden door 
Fundament en Fontys gedeeld.  
 
Kunstbalie 
Ten slotte werd er samen met Kunstbalie gewerkt aan een plan om Lustwarande ’15 onder de aandacht te 
brengen van het basisonderwijs in de regio Tilburg. Dit resulteerde in intensief bezoek van basisscholen aan de 
expositie. Kunstbalie ondersteunde zowel financieel als publicitair het kunsteducatieve product IMAGINE voor 
het voortgezet onderwijs. 
 
 
5. Nevenactiviteiten 
 
Public program 
Voor het eerst werd er in het kader van Lustwarande een public program georganiseerd. Dit public program, dat 
bestond uit een aantal gratis rondleidingen en een serie interviews met deelnemende kunstenaars in het 
auditorium van De Pont Museum, had tot doel om het publiek verdieping aan te reiken, meer publiek te 
genereren en nieuwe publieksgroepen aan te trekken. 
 
Rondleidingen  
Tijdens de expositieperiode werden er op drie zondagen gratis rondleidingen georganiseerd. Deze rondleidingen, 
negen groepen in totaal, kenden steeds een maximum aantal deelnemers (20 per groep). De rondleidingen 
werden verzorgd door drie professionele gidsen. Een rondleiding duurde anderhalf uur en betrof een selectie 
van de geëxposeerde werken. Deelnemers werden aangespoord om hun bevindingen via social media te delen. 
De groepen waren zeer gevarieerd in samenstelling. 
Daarnaast konden er rondleidingen op aanvraag geboekt worden. De prijs voor hiervoor bedroeg 5 € per 
persoon. In de periode 13 september – 17 oktober werden er in totaal 34 rondleidingen georganiseerd waaraan 
in totaal 572 personen deelnamen. 
De in eerste instantie geplande opbouwrondleidingen kwamen te vervallen omdat er tijdens de inrichting van de 
tentoonstelling dagelijks minder kunstenaars in situ waren dan verwacht was. Desondanks trok de inrichting erg 
veel publiek. 
 
Lustwarande Live 
Tijdens de expositie organiseerde Fundament onder de titel Lustwarande Live op drie zondagmiddagen een 
aantal  interviews in het auditorium van De Pont Museum met kunstenaars die deelnamen aan Lustwarande ’15: 
Folkert de Jong, Gabriel Lester en Maria Roosen. De interviews, die een uur duurden en gratis toegankelijk 
waren, werden afgenomen door kunsthistorici Laurie Cluitmans en Rosa Juno Streekstra. De Jong en Roosen 
trokken veel toehoorders, Lester moest concurreren met een prachtig zonnige nazomermiddag. Publiek gaf aan 
dat het deze activiteit zeer op prijs stelde en verzocht om herhaling in de toekomst.  
 

 
 
Rosa Juno Streekstra interviewt Folkert de Jong  
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Kunsteducatie 
 
Voortgezet onderwijs 
Sinds 2004 ontwikkelt Fundament samen met docenten en leerlingen van  het Theresialyceum in Tilburg 
kunsteducatieve producten voor het voortgezet onderwijs, die thematisch aansluiten bij Lustwarande.  
In alle producten is er voor de leerling een actieve rol weggelegd. De producten zijn zo ontwikkeld dat ze ook los 
van of na een expositie te gebruiken zijn. De leeftijdscategorie 12 -19 jaar kan met deze projecten aan de slag. Bij 
ieder product wordt er ook een docentenhandleiding uitgegeven.  
Sinds 2011 geeft Fundament deze producten online uit en zijn ze na registratie gratis te downloaden, zodat ook 
scholen met een beperkt budget gebruik kunnen maken van de producten. Niet alleen worden deze producten 
inmiddels landelijk afgezet, ze hebben schoolbezoek aan de expositie aanzienlijk bevorderd doordat scholen 
vanuit heel het land en vanuit België een bezoek brachten aan Lustwarande.  
In het kader van Lustwarande ’15 werd het product IMAGINE ontwikkeld. Dit product is geschikt voor 
onderbouw, CKV en bovenbouw beeldend. IMAGINE onderzoekt het unieke vermogen van kunstenaars om 
maatschappelijke ontwikkelingen te duiden, erop te reageren en te reflecteren. 
De rol van kunst in onze maatschappij is een dubbelzinnige: enerzijds wordt er van kunst verwacht dat zij 
nieuwe, onverwachte beelden, invalshoeken en emoties toont waarvoor binnen de heersende maatschappelijke 
opvattingen (nog) geen plaats is. Anderzijds heeft het engagement van een kunstenaar minder impact dan die 
van bijvoorbeeld wetenschappers, politici en ngo’s.Kunst zorgt niet voor revoluties, maar maakt wel dat men op 
een andere manier naar de dingen kijkt. 
IMAGINE onderzoekt niet waarom dit zo is, maar schetst juist dat (beeldende) kunst – zij het op een andere 
manier – wel degelijk impact heeft op hoe de mens zijn wereld ervaart, er voor zorgt dat men anders tegen de 
wereld aankijkt, toekomstbeelden schetst en de mens als het ware leert niet bang te zijn voor het onmogelijke. 
Leerlingen leren om hun engagement te tonen op een beeldende manier. 
IMAGINE kan na registratie door zowel docenten als leerlingen gratis gedownload worden via de website van 
Fundament. Het product bestaat uit een lesgedeelte, een werkboek voor leerlingen en een 
docentenhandleiding. Door de brede invalshoek en actualiteit kan het product ook los van de expositie gebruikt 
worden. 
Vragen die aan de orde komen zijn: 
- Wat is de rol van kunst in de maatschappij? 
- Hoe formuleert een kunstenaar zijn visie? 
- Op welke manier kun jij (de leerling) je visie verbeelden? 
 

  
     Openingspagina van interactief online product IMAGINE 
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Via het mailingbestand van Fundament (135 scholen) en via een nieuwsbrief van het Landelijk Expertisecentrum 
Kunsttheorie (700 abonnees) werd het product onder de aandacht gebracht van docenten, 
educatiemedewerkers van instellingen en beleidsmedewerkers. Daarnaast werd er via nieuwsbrieven van 
Kunstbalie, CiST, de LKCA-website, de CKV-gids  en Muzes (Vereniging van kunstvakdocenten in Vlaanderen) 
aandacht gevraagd voor het product. 
Een zeer groot aantal middelbare scholen hebben de expositie bezocht. Een exact aantal is echter niet te 
noemen, omdat niet iedere school het bezoek aankondigde. De bezoeken die wel aangekondigd werden, waren 
samen goed voor ca. 1.800 leerlingen. 
IMAGINE was kort voor de opening van de expositie gereed. Tot 30 november jl. is het product  766 keer 
gedownload. Scholen hadden de keuze om het product in print of digitaal aan te bieden. Bij de laatste 
mogelijkheid moeten de leerlingen zichzelf aanmelden. In totaal werd het product tot 30 november verspreid 
over Nederland door 82 scholen (ca. 205 klassen) en 685 individuele leerlingen gedownload. Het product blijft 
beschikbaar op de site van Fundament (www.fundamentfoundation.nl). 
 
Kunstonderwijs 
In het kader van Lustwarande ’15 werd er voor het eerst ook samengewerkt met Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten in Tilburg. Een aantal kunstenaars die deelnamen aan Lustwarande ‘15 werd verzocht om masterclasses 
te verzorgen voor studenten van de Academie voor Beeldende Vorming, onderdeel van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten. Feipel & Bechameil, Kevin van Braak, Folkert de Jong en Tim Breukers verzorgden ieder een 
masterclass van een uur. Deze masterclasses, exclusief voor studenten toegankelijk, vonden plaats in het 
academietheater en werden in sessies van twee aangeboden. Beide sessies trokken nagenoeg een volle zaal 
(200 personen). 
Door het enthousiasme waarmee de masterclasses door zowel studenten als kunstenaars werden ontvangen, is 
besloten de samenwerking bij toekomstige projecten van Fundament verder uit te breiden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Martine Feipel & Jean Bechameil geven masterclass bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten 
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6. Publiekswerving 
 
Aangezien Lustwarande plaatsvindt in openbare ruimte kan er geen entree geheven worden. Doordat het park 
bovendien acht verschillende ingangen kent, zijn er letterlijk geen drempels. Mede hierdoor, maar uiteraard ook 
door de getoonde kwaliteit van de kunstwerken, de grote variëteit, de heldere informatie en het samenbrengen 
van zeer gerenommeerde kunstenaars en jongere talenten, trekken edities van Lustwarande zeer hoge aantallen 
bezoekers, met ruim 100.000 in 2008 en 2011. Deze bezoekersaantallen zijn gebaseerd op steekproefsgewijze 
hoofdelijke telling en daarop toegepaste extrapolatie.   
 
Marketingplan  
Er werd een breed scala aan publicitaire middelen ingezet.  
 
Doelgroepen 
- Een breed publiek van 4 - 90 jaar uit binnen- en buitenland. 
- Het professionele veld en publiek uit binnen- en buitenland. 
- Architecten, landschapsarchitecten en beleidsmedewerkers op het gebied van 
landschapsarchitectuur en cultureel erfgoed uit binnen- en buitenland. 
- Verzamelaars van hedendaagse kunst en het hedendaagse mecenaat dat geïnteresseerd is in hedendaagse 
beeldende kunst. 
- Studenten en docenten van het professionele kunstonderwijs in binnen- en buitenland; 
- Leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs in Nederland en België. 
- Leerlingen en docenten uit het basisonderwijs in de regio Tilburg 
 
Pers  
- persmailing: Fundament verzond ca. 2.500 persberichten (NL/E) naar buitenlandse,  
landelijke en regionale dagbladen, media op het gebied van beeldende kunst en  (landschaps)architectuur, huis-
aan-huis bladen, radio & tv, leisure en lifestyle magazines en toeristische media. Er vonden drie 
persberichtrondes plaats. 
- website: persinformatie werd online beschikbaar gesteld op de website van Fundament; 
- perspreview: voor Lustwarande ‘15 organiseerde Fundament een dag voor de opening een pers preview. 
 
Algemene en professioneel kunstenpubliek 
- website: Lustwarande ‘15 werd aangekondigd en naderhand gearchiveerd op de site van Fundament. Voor 
Lustwarande ‘15 werd tevens een tijdelijke domeinnaam gecreëerd (www.lustwarande15.nl).  
- elektronische nieuwsbrieven: Lustwarande ‘15 werd aangekondigd in nieuwsbrieven. Deelnemende 
kunstenaars en samenwerkende partijen zetten hierbij ook hun eigen netwerken in.  
- social media: Lustwarande ‘15 was tijdens de inrichting tot aan de sluiting te volgen op Facebook.  
- direct mailing: als gevolg van bezuinigingen werden gedrukte uitnodigingen in een gering oplage verstuurd. Het 
betrof uitsluitend relaties in Nederland en België. 
- digitale mailing: voor Lustwarande ‘15 werd een digitale uitnodiging verzonden naar het (inter)nationale 
bestand van Fundament (4.000). Deelnemende kunstenaars en samenwerkende partijen zetten hierbij ook hun 
eigen netwerken in.   
- digitale mailing: voor iedere gratis rondleiding en ieder interview, beiden in het kader van het public program, 
werd er een persbericht verzonden naar het regionale persbestand en werden er nieuwsbrieven verzonden naar 
het algemene ledenbestand; 
 
Professionele kunstonderwijs 
- digitale mailing: voor Lustwarande ‘15 werd een nieuwsbrief verzonden via het netwerk van Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten, apart ook voor de speciale masterclasses die in het kader van Lustwarande ’15 georganiseerd 
werden.  
 
Voortgezet onderwijs: CKV & Beeldend 
-  er werd in samenwerking met docenten en leerlingen van het Theresialyceum een kunsteducatief product 
ontwikkeld, IMAGINE. Via het mailingbestand van Fundament (135 scholen) en het bestand van het Landelijk 
Expertisecentrum Kunsttheorie (700 abonnees) werd dit product onder de aandacht van docenten in het 
voortgezet onderwijs gebracht. Daarnaast werd er via de nieuwsbrief van Kunstbalie, CiST, de LKCA-website en 
CKV-gids aandacht gevraagd voor het product. 
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Basisonderwijs: 
- met medewerking van Kunstbalie werd Lustwarande ’15 bij het basisonderwijs in de regio Tilburg onder de 
aandacht gebracht. 
 
Zichtbaarheid 
Door het uitblijven van sponsorgelden moest er op het gebied van de zichtbaarheid van Lustwarande ’15 
aanzienlijk bezuinigd worden: 
- website: Lustwarande ‘15 werd aangekondigd en naderhand gearchiveerd op de site van Fundament.  
- Lustwarande ’15 werd aangekondigd bij digitale platforms en blogs voor hedendaagse kunst, zoals E-Art, E-
Fluxus, Artnet.com en Sculpture Network. Dit laatste Europese platform plaatste Lustwarande ’15 centraal in 
hun zomernieuwsbrief. 
- advertenties & banners: voor Lustwarande ‘15 plaatste Fundament advertenties in de belangrijkste 
Nederlandse en Vlaamse kunsttijdschriften: Metropolis M, Museumtijdschrift, De Witte Raaf, (H)Art. Banners 
werden geplaatst op de websites van Metropolis M en Trendbeheer. Advertenties in Engelse en Duitse 
kunsttijdschriften werden geannuleerd. 
- affiche en flyer:  Fundament beschikt over een (inter-)nationaal affiche- en flyerbestand van 600 adressen. Dit 
betreft beeldende kunstinstellingen. Daarnaast werd in samenwerking met Cubiss eenzelfde mailing verspreid 
over alle bibliotheken en Uitpunten in Brabant (270 stuks). In totaal werden er 11.000 flyers verspreid. 
- banieren: voor Lustwarande ‘15 werden bij de tentoonstellingslocatie banieren geplaatst. Als gevolg van 
bezuinigingen werden er geen banieren in de binnenstad van Tilburg geplaatst. 
- als gevolg van bezuinigingen werden er geen affiches op driehoeksborden in Tilburg geplaatst. 
 
 
Informatie 
- website: Lustwarande ‘15 werd aangekondigd en naderhand gearchiveerd op de site van Fundament.  
- gidsen: voor Lustwarande ‘15 werd er een gids (NL/E) met plattegrond en uitgebreide achtergrondinformatie 
over de deelnemende kunstenaars en hun werk uitgegeven. Deze gids werd aangeboden voor 10 € voor 
volwassenen (12,50 € incl. donatie) en voor 5 € voor studenten (7,50 € incl. donatie).  
- rondleidingen: op drie zondagen werden er gratis rondleidingen voor publiek georganiseerd. Daarnaast waren 
er rondleidingen op andere data mogelijk tegen een vergoeding van 5 € per persoon. Deelnemers aan 
rondleidingen worden aangespoord om hun bevindingen via social media te delen. 
- Lustwarande Live: tijdens de expositie organiseerde Fundament drie interviews met deelnemende kunstenaars 
in het auditorium van De Pont Museum.  
 

  
 
Publiek bij the thoughtful (2015) van Ugo Rondinone  
foto links Gert Jan van Rooij, foto rechts anoniem 
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Vrije publiciteit 
 
Lustwarande ‘15 genoot minder vrije publiciteit dan voorgaande edities, wat met name het gevolg lijkt van het 
feit dat Nederlandse en Belgische dagbladen minder aandacht besteden aan (hedendaagse) beeldende kunst. 
Wel was er veel aandacht voor Lustwarande ’15 in blogs. 
 
 
TV 
Het feit dat Lustwarande ’15 kort na de opening uitgebreid aan bod kwam op tv bij het cultuurprogramma 
Opium (300.000 kijkers) en zelfs bij Koffietijd (234.000 kijkers) had echter een groter effect dan recensies in alle 
landelijke kranten tezamen hadden kunnen bewerkstelligen.  
 
 
Geschreven pers 
De geschreven pers was zeer lovend. Enkele citaten uit recensies: 
 
De zestien beelden die er staan zijn uitstekend. Missie geslaagd.  
Brabants Dagblad, 27 augustus 2015 
 
Geërodeerde tijd, oerbeelden, het past alles bij dit barok aangelegde achttiende eeuwse park .... indrukwekkend. 
NRC Handelsblad, 8 september 2015 
 
Toonaangevend….. Het is een grote verdienste van Fundament en een compliment voor de organisatoren dat 
men er niettegenstaande de geringere financiële armslag in is geslaagd de kwaliteit van deze Lustwarande net als 
in eerdere edities opnieuw bijzonder hoog te houden… Lustwarande’15 is een zeer aan te bevelen tentoonstelling 
met betekenisvolle sculpturen. De stad Tilburg zou er goed aan doen bij elke editie er een van zien te verwerven 
waardoor de geschiedenis van de opvolgende Lustwarandes in beeld kan komen. Want een publiek dat klaagt dat 
er minder beelden zijn dan voorheen: dat is een goed teken. Het duidt op waardering voor het gebodene en 
hunkering naar meer van dit goede. 
Beelden, 16 september 2015 
 
Grote visuele impact….. Er zijn momenten waarop de kunst glorieus is…. Rapture & Pain is op zijn best als beeld 
en omgeving elkaar opjagen tot grote hoogte… Sinds de eerste editie in 2000 slaagt de kleine organisatie er 
telkens weer in om goede kunstenaars aan zich te binden, om ambitieuze werken tentoon te stellen. Het zijn 
sculpturen die weigeren zich behaagziek rond te wentelen in de eigen pracht, die hun best doen al die wandelaars 
verder te laten kijken, na te laten denken, soms te betoveren. Dat maakt Lustwarande elke keer weer de moeite 
van het ronddwalen waard. 
H(Art), 1 oktober 2015 
 
Welk een juweel van een park met ook nog eens een heel goede tentoonstelling. Een dwarsdoorsnede aan 
hedendaagse sculptuur. Geen honderd beelden op een rij zoals elders dit jaar (Art Zuid, Amsterdam, red.) maar 
een bijzonder ruime opstelling waarbij elk beeld de ruimte krijgt die het nodig heeft. 
Trendbeheer, 5 oktober 2015 
 
Het zijn werken van kunstenaars die je eerder in een museum of galeriepresentatie zou verwachten dan in ‘het 
groen’……Rapture & Pain biedt een bijzondere selectie werken met een grote diversiteit aan stijlen, beeldtaal en 
materiaalgebruik. De presentatie is zorgzaam ingericht en de theatrale plaatsing van de werken geeft ook 
museale werken een nieuwe dimensie….Lustwarande ‘15 biedt letterlijk een raakvlak met kunst. Als zintuiglijke 
ervaring is het – voor de leek zowel als voor de expert - gewoon heel lekker. Misschien een wat onderschatte 
vorm van engagement. 
Metropolis M, 14 oktober 2015 
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7. Publieksbereik 
 
De realisatie van Lustwarande ’15 was voor een belangrijk deel afhankelijk van de ondersteuning door een nieuw 
cultureel fonds, Brabant C. Met dit fonds, dat pas vanaf 1 maart 2015 operationeel werd, werden in het kader 
van Lustwarande direct vanaf de start gedurende een maand voortvarende gesprekken gevoerd.  
Omdat het nieuwe fonds geen vlotte start maakte en direct vertraging opliep in de algehele procedure, bleek 
einde april dat de beschikkingen van de eerste adviesronde pas medio juni te verwachten waren. Vooruitlopend 
op de beslissing van Brabant C om Lustwarande ’15 al of niet te ondersteunen, werd er besloten om expositie 
twee maanden uit te stellen. Op deze manier werd voorkomen dat deelnemende kunstenaars en andere 
samenwerkende partijen door reeds gedane investeringen in financiële problemen zouden kunnen komen.  
De oorspronkelijke openingsdatum van 27 juni werd verschoven naar 29 augustus. Aangezien 1 november de 
absolute grens is voor buitententoonstellingen in Nederland had dit tot gevolg dat de expositie uiteindelijk een 
maand korter zou gaan duren. 
 
Desondanks en vooral ook mede door de prachtige nazomer werd Lustwarande ’15 door een zeer omvangrijk 
publiek uit binnen- en buitenland bezocht. Aan de hand van steekproefsgewijze tellingen van bezoekers door het 
publieksinformatieteam  en met behulp van een hiervan afgeleide extrapolatie, kon uiteindelijk een schatting 
vastgesteld worden van ruim 65.000 bezoekers. Gezien het feit dat de expositie een maand korter duurde dan 
de edities in 2008 en 2011 en in de nazomer plaatsvond, licht dit aantal geheel in de lijn van de verwachtingen.  
Helaas betrof dit aantal niet allemaal betalende bezoekers. In het kopen van de genoemde gids à 10 / 12,50  € 
toonden de bezoekers zich ware Nederlanders. Groepen variërend van 4 tot 20 bezoekers kochten met gemak 
één gids. Beheerders constateerden ook dat gekochte gidsen circuleerden en/of gekopieerd werden. Een 
toenemend aantal bezoekers bezocht de expositie met behulp van een gefotografeerde plattegrond op 
smartphone en een navigatieapp. Uiteraard waren er ook veel bezoekers die helemaal geen gids nodig dachten 
te hebben en de expositie dwalend bezochten. 
 

 
 
Jeugd neemt bezit van Keeping it Peel (2015) van Gabriel Lester 
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Opmerkelijk was de brede en gevarieerde samenstelling van het publiek. Van jong tot oud en van leek tot 
kunstkenner bezocht de tentoonstelling. Een groot aantal mensen bezocht de expositie meerdere malen. 
Bezoekers kwamen niet alleen uit Nederland en België maar ook uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, de V.S. 
en Zwitserland. Ook werd de expositie druk bezocht door studenten uit het kunstvakonderwijs uit Nederland en 
België en door duizenden leerlingen van het basis- ven voortgezet onderwijs. 
 
 
 
 
 
 

  
 
Publiek bij Middle Temple (2015) van Eva Rothschild           
 

 
en bij 632 (Trashstone) (2015) van Wilhelm Mundt  

 
 
Bezoekers bewonderen Red Stilthouse MyHomeMyHouse (2011) van Arne Quinze 
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8. Voorbereidingen 2016 

 
Na een uiterst gevarieerde praktijk van ruim twintig jaar projecten in de openbare ruimte, waarbij een groot 
aantal segmenten van het publieke domein de revue gepasseerd zijn, kiest Fundament vanaf 2016 voor een 
duidelijkere focus. Vanaf dan zal er jaarlijks een beeldend kunstproject georganiseerd worden in park De Oude 
Warande. Door exclusief op deze locatie te opereren zal er met de combinatie van tentoonstellingen, educatieve 
projecten en een public program een herkenbaardere identiteit ontstaan, die niet alleen leidt tot grotere 
bekendheid bij een breed publiek en mogelijk dus tot nieuwe publieksgroepen en hogere bezoekersaantallen 
maar ook tot verdere verdieping bij dat publiek. De expositie Luster – Clay in Sculpture Today is de eerste 
uitwerking van dit nieuwe beleid, dat in de loop van 2016 verder uitgewerkt zal worden. 
 
Luster – Clay in Sculpture Today sluit in concept aan bij de hernieuwde belangstelling voor keramiek in de 
hedendaagse kunst en zal een tiental kunstenaars presenteren die uitgedaagd worden nieuw keramisch werk te 
maken voor de publieke ruimte van het park. 
 
In december 2015 werd er een longlist samengesteld van potentiële deelnemers: 
 
Miquel Barceló (ES)     
Caroline Coolen (BE) 
Dewar & Gicquel (GB/FR) 
Hamid El Kanbouhi (MA)   
Alexandra Engelfriet (NL)     
Guido Geelen (NL)  
Leiko Ikemura (JA)    
Cameron Jamie (US)     
Markus Karstieβ (DE)   
Clémence van Lunen (BE)   
Stephanie Quayle (GB)                                 
Marien Schouten (NL)  
Johan Tahon (BE)  
Helgi Thórsson (IS) 
Gert & Uwe Tobias (RO) 
Xavier Toubes (ES) 
Anne Wenzel (DE) 
Jesse Wine (GB) 
 
 
9. Organisatie 
 
Op 31.12.2015 kende het bestuur van Fundament de volgende samenstelling: 
- Huub Hannen (voorzitter, galeriehouder Maastricht) 
- Ton Horn (secretaris, oprichter en eigenaar Horn Consultancy) 
- John Stokmans (penningmeester, fiscaal jurist) 
 
In de staf traden geen wijzigingen op: 
- Chris Driessen, artistiek leider; 
- Heidi van Mierlo, zakelijk leider. 
 
Voor Lustwarande ‘15 werkte Fundament met een relatief klein team. Naast de vaste medewerkers Chris 
Driessen en Heidi van Mierlo, die zorg droegen voor algemene organisatie, inhoudelijke begeleiding, 
fondswerving en publiciteit, was er een klein productieteam, dat geleid werd door Wiseguys – Urban Art Projects 
alsmede acht assistenten. Samen met de kunstenaars droeg dit team zorg voor de volledige productieaspecten 
in situ. Voor de productie van publieksinformatie werd er samengewerkt met twee zzp’ers (tekstproductie en 
vertaling). Voor publieksinformatie en -ontvangst werden er vier beheerders aangesteld. Gedurende de expositie 
droegen zij zorg voor de ontvangst en informatie voor bezoekers. Voor de rondleidingen werden er drie ervaren 
gidsen aangesteld. Voor dagelijkse controle en onderhoud van de kunstwerken werd voormalig boswachter Jan 
Heerkens aangesteld. 
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10. Financiën 
Ofschoon Fundament in 2015 te maken kreeg met een aantal flinke tegenslagen, zowel op het personele als het 
financiële vlak, kan er desondanks teruggekeken worden op een succesvolle editie van Lustwarande en kon er 
gestart worden met de voorbereidingen voor de uitvoering van nieuw beleid in 2016. 
 
Ofschoon vastgesteld dient te worden dat Fundament voor het eerst heeft kunnen ondervinden dat het 
moeilijker is geworden om de benodigde fondsen te verwerven voor projecten zoals Lustwarande, zijn de 
doelstellingen uiteindelijk wel gehaald. Lustwarande’15 ontving naast de jaarsubsidie van de Gemeente Tilburg 
projectsubsidies van in totaal tien partijen en werd uiteindelijk afgesloten met een zeer bescheiden positief 
resultaat. 
 
Gemeente Tilburg 
Mondriaan Fonds 
Fonds 21 
Prins Bernhard Cultuur Fonds 
Cultuurfonds BNG 
VSBfonds 
Vlaamse Overheid 
Pro Helvetia 
Delvaux 
Kunstbalie 
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
Fonds Culturel National Luxembourg 
De Gijselaar-Hintzenfonds 
YuYu Bali Woodcarving 
 
Dat de uiteindelijke jaarcijfers 2015 een negatief resultaat laten zien van 6.946 € is te wijten aan het feit dat het 
project Lustwarande ’15 meer dan een kalenderjaar omvat. De looptijd van het gehele project was van 1 juli 
2014 tot 30 november 2015. Dit verlies van 6.946 € is dan ook niet los te zien van de 23.562 € winst in 2014. 
 
 
De jaarcijfers zijn als bijlage toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



J a a rcijfe rs 2015



Ciifers 2015 fundament

Opbrengsten

Omzet

Brutowinst

Kosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Ptogtammakosten

Publiciteitskosten

Public Program & Educatie

Algemene kosten

Bedriifsresultaat

Financiële resultaten

Biizondere resultaten

Resultaat

€€

284.369

71.172

6.574

163.662

23.779

11.484

9.837

284.369

286.507

-2.138

1.653

3.155

-6.946



Toelichting op de kosten

Opbrengsten

Subsidies

Donaties
Verkoop shortguide
Rondleidingen
Brutowinst

Petsoneelskosten
Brutosalarissen
Vakantiegeld

Sociale lasten

Reiskosten
Atbodienst
Ovedge

Huisvestingskosten
Huut
Verzekeringen

Progtammakosten
Productie en materiaal
Huisvesting
Inrichting
Vergoeding inrichting
Vergoeding beheer
Transport
Reis en vetblijf
Vergunningen
Verzekeringen
Reptesentatie

€

266.036
1.008

15.383

7.942

98.033

0

77.961

1.590

384
-46.796

5.487

1.087

57.310

5.123
16.515

31.346
4.174

36.787

3.138

239
6.794
2.236

284.369

71.172

6.574

r63.662



Toelichting op de kosten

Publiciteitskosten
Vormgeving & productie
lTebsite
Vertaling
Publiciteitscampagne
Handling en mailing

Public Ptogram & Educatie
Projectrnedewerker

Lezingen en rondleidingen
Vormgeving en productie
llebsite

Algemene kosten
Sectetariaat

Orientatie
Bestuurskosten
Contributies
Abonnementen
Algemene verzekeringen
Accountantskosten
Advieskosten

Financiële resultaten
Rente rekening courant bank
Rente belasting
Kosten tekening courant bank
Incassokosten overige

Bijzondete resultaten
Biizondere lasten

Bijzondere baten

€€

8.944
1.343
5.119

8.235
138

1.364

3.301,

5.140

1.679

4.177

0

401,

0

150

97

3.630
1.382

11..484

9.837

1.653

3s3
709
326

265

3.1,97

-42

3.155



Balans 3l-12-2015

Activa

Kortlopende votdedngen

Rekening couÍant stichting Grotto

Nog te ontvangen subsidie

Te votderefl omzetbelastiflg

Vooruitbetaalde kosten

Waarborgsom

Liquide middelen

Rabobank 1225.88.347

Rabobank 3662.766.515

Kas

Totaal activa

Passiva

Eigen veÍmogen

Beginvermogen

Resultaat 201,4/201,5

Kortlopende schulden

Te betalen loonheffing

Te betalen sociale premies

Te betalen omzetbelasting

Nog te betalen onkosten

€

3l dec20l4

€

3L dec 20L5

€

31,0

20.000

0

3.647

944

-4.550

1

0

-14.311

23.562

2.757

1,.531

857

5.956

24.901

-4.549

20.3s2

9.251

1L.101

20.352

60

33.000

1.274

9.704

450

3.647

7

0

9.251,

-6.946

2.677

1.495

0

41.659

44.488

48.136

2.305

45.831

48.1i6

3.648

Totaal passiva


