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Alles stroomt!
RINGBIËNNALE 2014 – een stroom van verhalen
Historisch Museum Haarlemmermeer, Kunstfort
bij Vijfhuizen, Museum De Cruquius en Podium
voor Architectuur organiseren samen de
Ringbiënnale 2014 en nodigen u uit om mee te
denken en uw verhalen aan ons te vertellen.
Van verhaal tot vorm
De verhalen van Haarlemmermeerders, de
geschiedenis van de polder, de verovering van
land op water (graan voor vis), de ontwikkeling
van vliegveld en luchtvaart, de stelling van
Amsterdam, de pioniers en de planologie:
concrete en abstracte verhalen vormen de
inspiratie voor kunstenaars, theatermakers,
musici, schrijvers, (landschaps)architecten, en
vormgevers. De producties en exposities worden
uitgevoerd door professionals, (kunst)studenten
en amateurs.
Bronnen
De elementen water, land en lucht bepalen
mede de programmering en vormgeving van
de Ringbiënnale 2014. Het water speelt altijd

een hoofdrol in Haarlemmermeer, maar ook
het land dat op het water werd veroverd en
het luchtruim dat hier jaarlijks door vijftig
miljoen mensen wordt gekozen, zijn elementen
die mooi en zichtbaar samenkomen binnen de
Ringvaart. Alles Stroomt!
Paviljoen als verzamelpunt voor verhalen
Om verhalen te verzamelen staat op het
terrein van De Cruquius een speciaal paviljoen.
Daar kunnen inwoners zich laten interviewen
en worden hun verhalen – in welke vorm
dan ook – verzameld. Op tijdstippen dat het
paviljoen gesloten is, kunnen de verhalen
in een speciale verhalenbox worden
achtergelaten. Suggesties, verhalen of vragen
kunt u ook mailen naar info@ringbiennale.nl
Verzamelperiode
Vanaf 21 september 2013 tot begin 2014 worden
de verhalen uit de polder verzameld. Uit deze
inventarisatie maakt een team van makers een
selectie op basis van een aantal criteria:

-	leent een verhaal zich om vertaald te
worden in kunstwerken, theatrale acts,
muziekstukken, ontwerpen of andere
presentaties die een breed publiek kunnen
aanspreken;
-	geeft een verhaal (nieuw) inzicht in hoe
uniek Haarlemmermeer is als leefomgeving;
-	verrijkt een verhaal de (on)geschreven
geschiedenis van Haarlemmermeer?
September 2014
De eerste editie van de Ringbiënnale vindt
plaats in september 2014. Het programma en
de data zullen bekendgemaakt worden via de
website.

Bezoek voor informatie
en de openingstijden
van het paviljoen
www.ringbiennale.nl

Deze manifestatie, is de eerste in een reeks van meerdere jaren. In de Cultuurnota 2013–2016 van de gemeente Haarlemmermeer stimuleert het college de samenwerking op het thema landschap en cultuur met een
budget voor een tweejaarlijkse kunstmanifestatie. De gemeente heeft de instellingen gevraagd om een gezamenlijk project dat het landschap en de dynamiek van Haarlemmermeer artistiek en cultureel illustreert
en presenteert aan een regionaal en op termijn nationaal publiek.
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