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Maak je dromen waar! 25/11: Werkavond in Westerkerk Amsterdam 
“Op weg naar een NIEUWE AARDE” met Merlijn Twaalfhoven  
 
Alles wordt twee keer gemaakt, eerst in verbeelding, dan in de werkelijkheid. Dat 
betekent dat een nieuwe aarde, een wereld die rechtvaardig, in balans en gezond is, 
alleen kan ontstaan als we die eerst kunnen zien, voelen en aanraken. Dat is niet 
makkelijk! En daarom houden we vaak vast aan oude zekerheden. We praten over de 
toekomst op manieren die niet zintuigelijk, beeldend en speels zijn, maar in 
wetenschappelijke benaderingen, economische prognoses of angstaanjagende 
doembeelden. Op woensdag 25 november gaat Merlijn Twaalfhoven met kunstenaars 
Anabella Meijer, Natascha Hagenbeek en het publiek actief de toekomst verkennen. 
Welke dromen sluimeren er? Hoe zou de wereld eruit zien als jouw idealen alle ruimte 
kregen? En hoe maken we dit vervolgens praktisch, tastbaar en besmettelijk?  
Aanvang 19.30 uur. Locatie: Westerkerk Amsterdam. Entree 15.00 euro per persoon 
(met korting 7,50 euro – CJP/Stadspas/Pas 65). Reserveren in verband met Covid19 
verplicht via www.nieuweaarde.nu 
 
“Op weg naar een NIEUWE AARDE” is een programma bij de tentoonstelling NIEUWE 
AARDE: 12 visioenen, een project van Bijbels Museum, The Turn Club en de Westerkerk 
Amsterdam. De tentoonstelling is van ma t/m za tussen 10-15.00 uur gratis te zien in de 
Westerkerk tot en met 16 december.  
 
Meer bijeenkomsten 
Op woensdag 2 december gaan tijdens een lunchbijeenkomst Pavèl van Houten & Judith 
Scholte en Jet van Helbergen met elkaar en het publiek in gesprek over hun bijdrage aan de 
tentoonstelling. Organist Evan Bogerd speelt aan het slot van het gesprek improvisaties 
gebaseerd op hun werk. Aanvang 13.00 uur (einde 13.40 uur). Entreeprijs 5,00 per persoon. 
Locatie: Westerkerk A’dam. In verband met corona is reserveren verplicht via 
www.nieuweaarde.nu. Reserveren aan de deur is helaas niet mogelijk. 
 
NIEUWE AARDE is een tentoonstelling waarin kunstenaars laten zien welke wegen zij zien 
voor een nieuwe wereld na COVID. Een wereld waarin natuur en techniek zijn 
samengesmolten, waarin ongedocumenteerden wél zeggenschap hebben over hun leven, 
en waarin een regen van bewustzijn op de aarde neervalt, zodat de mensheid begrijpt wat 
hem te doen staat. De tentoonstelling toont nieuw gemaakt en bestaand werk van Margriet 
van Breevoort, Oussama Diab, Rinske van Dijk, Jet van Helbergen & Judith Scholte, Rieteke 
Hoogendoorn, Pavèl van Houten, Felipe van Laar, Sarah van der Lijn, Lego Lima, Jeanne 
Rombouts, collectief We Sell Reality en Zindzi Zwietering.  
 
NIEUWE AARDE is een samenwerking van het Bijbels Museum, Westerkerk Amsterdam en 
The Turn Club, mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Vermeulen 
Brauckman Stichting, Fonds Kerk en Wereld, Wessel Zwartsenberg Fonds, Prins Bernard 
Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 
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Meer informatie/beeldmateriaal: Bijbels Museum, Marjolein Marreveld, telefoon 06 
49720485, m.marreveld@bijbelsmuseum.nl 
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https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lunchbijeenkomsten-nieuwe-aarde-12-visioenen-ontmoet-de-kunstenaars-124225187881

