
copy:paste lichtfeest voor iedereen!
Kunstproject Leve Het Zaailand zorgt van 18 tot en met 30 december voor de nodige 
verlichting in hartje Leeuwarden. In een leegstaand winkelpand aan het Zaailand 
(tegenover de HEMA) worden personen met behulp van een interactieve video-
installatie ingedeeld in één van de groepen waaruit de Friese bevolking bestaat. 
Bezoekers kunnen dit indelingsproces meemaken dankzij live projectie. In het pand 
zien zij bovendien de portretfoto’s en actiefilm die gemaakt zijn naar aanleiding van 
het succesvolle Speed Paint Project van afgelopen zomer. Tijdens lezingen kunnen ze 
meer te weten komen over 4D projecties, citypainting en computeranimatie. Tijdens 
de AfterGlow tenslotte kan iedereen een persoonlijk teken van licht achterlaten. 

COPY:PASTE
programma + agenda
Locatie: leegstaand winkelpand t.o. Hema, 
aan het Zaailand. 18 tot en met 30 december

•	Opening:	zondag	18	december,	16.00	u	

•	 Expo,	film	en	installatie.	Pand	open	voor	
iedereen: zondag 18 dec, 15-17 uur
woe 21 t/m vr 23 dec, 12-21 uur
zat 24 dec 13-17 uur
din 27 t/m vr 30 dec 12.00-17.00 u 
(do tot 21 u)

•	 Lezingen,	van	19.30-20.30	uur	
(entree: € 5,-, vooraf aanmelden):
>  woensdag 21 december: 
City (4D) Projections door Eko Kooistra
>  donderdag 22 december: 
City Painting door Anne Draaisma
> vrijdag 23 december: 
Computeranimatie door René Adema
GEEF JE OP VOOR ÉÉN VAN DEZE 
Lezingen Vul het formuliertje in op:
http://svy.mk/srKLL0 en je bent erbij :-)

•	 AfterGlow,	feestelijke	afsluiting	met	
graffiti voor en door iedereen met 
LJ van Tuinen: vrijdag 30 december, 
14.00-16.00	uur.

Centraal staat 
de interactieve 
installatie ‘The Tower, 
Reconnecting people’ 
van Snow (Ruben 
Boxman en Adri 
Schokker). 

Door verzamelde informatie van 
individuele voorbijgangers op het 
Zaailand te koppelen wordt in 
dit kunstwerk visueel inzichtelijk 
gemaakt hoe er groepen en 
netwerken kunnen ontstaan. 
Er wordt een speciale foto van 
de bezoeker gemaakt en hij/zij 
beantwoordt	een	aantal	vragen.	Op	
grond hiervan geeft het systeem 
de bezoeker een plek in een van de 
ontstane groepen van de continu 
veranderende virtuele massa. Via 
bewegende live-projecties is het 
hele ontstaansproces voor het 
publiek te zien en te ervaren.

Spetterende film 
en mooie portretten
In het grote, nog leegstaande pand 
is naast de installatie de actiefilm 
te zien die Buro Klei monteerde 
van het Speed Paint Event, dat in 
juli en september plaatsvond in 
parkeergarage Zaailand. Er werd 
toen op een choreografie van 
Wouter Daanen door 20 rijders

van ModelBouwClub Friesland 
met 140 km per uur een schilderij 
gemaakt. Fotograaf Jacob van 
Essen bouwde vervolgens op 
een drukke zaterdagmiddag een 
mobiele studio in het schilderij en 
vereeuwigde 48 chauffeurs met 
hun auto in portretten, die nu te 
zien zijn. Wie zichzelf herkent op 
een portret, mag het meenemen.

Zelf aan de slag
De Nieuwe Garde Leeuwarden 
brengt leven in diverse leegstaande 
panden op de Voorstreek met 
animaties en projecties. 
Een aantal daarvan zal 
ook	te	zien	zijn	in	het	COPY:
PASTE pand. Daarnaast verzorgt  
het collectief van Noordelijke crea-
tieven hier diverse interessante 
lezingen voor een breed publiek.
Ook	tijdens	de	AfterGlow, op de 
laatste dag van het feest, kan ieder 
die wil actief een teken van licht 
achterlaten. Graffitikunstenaar LJ 
van Tuinen staat garand voor een 
sfeervol einde.




