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Voorwoord - Foreword
Vereerd waren wij dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, groot liefhebber van 
de kunsten, bereid was het festival te openen door ‘Northern Lights’ van Aleksandra 
Stratimirovic te ontsteken. Gedurende bijna twee maanden hebben maar liefst 850.000 
mensen het festival bezocht. Dat is ruim 100.000 meer dan vorig jaar en een getal waar 
we vier jaar terug alleen maar van konden dromen. Inmiddels heeft het festival een vaste 
plek op de Amsterdamse culturele agenda weten te veroveren. In de media vertaalde 
zich dat in uitzendingen van ‘Kunstuur’ tot ‘Koffietijd’.

Voor de vierde keer was de Plantagebuurt het toneel van de intieme en sfeervolle 
Illuminade wandelroute. De tuin van de Protestantse Diaconie als kloppend hart van 
ons festival, zorgde voor een bruisende festivalbeleving. Bovendien zorgde de Water 
Colors vaarroute eveneens voor een unieke (her)beleving van Amsterdam. Naast de 
twee hoofdroutes kon het publiek genieten van een scala aan eendagsactiviteiten, 
tentoonstellingen, seminars en presentaties onder de festivalparaplu. Dit werd 
gerealiseerd door culturele en bedrijfsmatige samenwerkingen. Op pagina 8 leest u er 
meer over.

De breedte van het festival vertaalt zich ook in de financiële dekking, die steunt op 
een zeer grote verscheidenheid aan partners, variërend van fondsen, sponsoren, de 
gemeente, publieksinkomsten tot bijdragen uit het toeristisch bedrijfsleven. Het model van 
Corporate Crowd Funding werkt. Circa een kwart van de bezoekers is bereid een kaartje 
te kopen voor een tentoonstelling in de openbare ruimte. Daarnaast zijn de rederijen 
vanuit solidariteit bereid om hun opbrengst met onze organisatie te delen om het festival 
gezamenlijk mogelijk te maken. 

Het thema dit jaar was ‘Vriendschap’. Dit thema kwam niet alleen in de 38 kunstwerken 
tot uiting. Alle partners en sponsoren, waar we ieder jaar weer op kunnen rekenen, 
hebben wederom laten zien dat zij échte vrienden zijn van Amsterdam Light Festival. 
Dankzij hen kan dit festival voort blijven bouwen op het succes. Wij danken alle partners 
voor deze steun.

Wij hopen u bij de volgende editie weer te mogen verwelkomen.
Namens het Amsterdam Light Festival Team,
Felix Guttmann – Voorzitter Stichting Amsterdam Light Festival

We were honored to welcome Her Royal Highness Princess Beatrix, an arts enthusiast 
herself, to the festive opening of Amsterdam Light Festival. By lighting Aleksandra 
Stratimirovic’s artwork ‘Northern Lights’, she officially opened the fourth edition of the 
festival. For almost two months the festival counted more than 850,000 visitors, 100,000 
visitors more than last year. It’s a number we could only dream of when we founded the 
festival four years ago.The festival now has a permanent place on the cultural agenda in 
Amsterdam. This was reflected in media broadcasts like ‘Kunstuur’ and ‘Koffietijd’.  
 
The Plantagebuurt was the setting for the Illuminade walking route for the four year in a 
row. The garden of the Protestantse Diaconie (Protestant Parish) was the beating heart 
of the festival, resulting in a vibrant festival experience for visitors. The Water Colors boat 
route ensured a unique (re-)experience of Amsterdam for visitors from near and far. One-
day activities, exhibitions, seminars and presentations were also part of the festival thanks 
to the participation of cultural and business partners. Read more about this on page 8.  
 
The extensiveness of the festival was also reflected in the financial coverage, which relied 
on a variety of partners including funds, sponsors, the municipality, public revenue, 
and contributions from the tourism industry. Amsterdam Light Festival demonstrates that 
the model of Corporate Crowd Funding really works. Around Twenty-five percent of the 
festival visitors were willing to buy a ticket for this unique exhibition in the public space. 
In addition, companies who worked with us to make this festival possible were happy to 
share their revenue with the festival organization.  

The theme of this year’s festival, ‘Friendship’, wasn’t only represented in the 38 artworks at 
the festival; our partners and sponsors, whom we have been lucky to count on every year, 
have shown that they really are true friends of Amsterdam Light Festival. Thanks to our 
friends, we can continue to build on the success of this festival. We want to thank all of our 
partners and sponsors for their support.

We look forward to celebrating our fifth anniversary together next year. 
On behalf of the Amsterdam Light Festival team, 
Felix Guttmann – President of the Amsterdam Light Festival Foundation
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Each year Amsterdam is turned into a true 
light theatre, and every year it gets more 
spectacular!”
Your Little Black Book

Amsterdam Light Festival in cijfers - Amsterdam Light 
Festival in Numbers

“Van alle lichtfestivals op de wereld neemt 
de Amsterdamse een belangrijke plek in. 
Het is een podium voor jong talent, maar 
ook voor gevestigde namen.” 

Ciao Tutti  

“I loved the Amsterdam Light 
Festival. The combination of art, 
light and water is magical.”

Mabel van Oranje

“Amsterdam is lit up by the annual Light Festival, one of the 
world’s most extraordinary displays of illuminated art.”

China Central Television

“

Festivalbezoek - Festival visitors 

•	850 000  bezoekers telde de vierde editie – visitors in 2015 

•	 En	bij	de	derde	editie	waren	dit	er	nog	730.000  - visitors in 2014

•	 Bij	de	tweede	editie	waren	dit	er	nog	570 000  - visitors in 2013 

•	€0  was de toegangsprijs - the entrance fee 

•	 Ruim	200 000 betaalde rondvaarten - paid boat tours 

•	10.000 betaalde arrangementen - paid packages 

•	100  fotoworkshops - photography workshops 

•	> 25%  van het aan aantal bezoekers kwam uit het  

buitenland - international visitors 

•	30% van de Nederlandse bezoekers waren  

Amsterdammers - Dutch visitors from Amsterdam

Achter de schermen - Behind the 
Scenes

•	25  mensen zaten er in het opbouwteam - 

people in the technical team

•	120  vrijwilligers hielpen bij het festival - 

volunteers during the festival period

• 28  mensen telt het festivalbureau - people 

in the festival organization

Partners van het festival - Partners in the City

•	99 partners in de stad - partners in the city

•	20  partnerprogramma’s - partnerprograms

Kunstenaars - Artists

•	16  jonger dan 35  jaar - younger than

•	17  internationaal - international

•	21  nationaal - national

Websitebezoek gedurende de festivalperiode - 
Website visits During the Festival Period

•	715 000+  sessies - sessions

•	482 000+  gebruikers - users

•	80%  Nederlandse bezoekers - Dutch visitors

•	20%  buitenlandse bezoekers - International visitors

Middelen - Communication Means

•	55 000  programmaboekjes - program booklets

•	40  informatieborden - information signs

•	1600  posters in stoplichtkasten, hotspots,

 driehoeksborden, specialzuilen en stoppers in 

 Amsterdam - posters in varying sizes in Amsterdam

•	144  banieren door de hele stad - banners in the city



www.amsterdamlightfestival.com6 7 

Het Amsterdam Light Festival zet de 
hoofdstad in de schijnwerpers.”

Metro

A Winter Celebration Of Art, Water and Light.”
Forbes - US

“

“Er is genoeg 
reden om 
enthousiast te 
worden over 
Amsterdam Light 
Festival, dat je je 
haast af begint te 
vragen waarom 
Amsterdam 
niet elke avond 
vol staat met 
lichtsculpturen.”
The Creators Project

Social Media 

•	 Facebook: 32.000+
•	 Twitter: 3.300+
•	 Instagram: 3000+
•	 Timelapse	filmpjes	-	videos:  
85 000+  views

Media 

•	50  lezersaanbiedingen in diverse media – 

50 readers offers in various media

•	Gemiddelde	mediawaarde	wereldwijd	 

6.5 miljoen  - Overall media  

vallue 6.5 milljon 

Economische Impact - Economic Impact

•	50%  van de bezoekers spendeerde gemiddeld tussen €50  en 

€75  aan hotelovernachtingen, eten & drinken en winkelen - 50% 

of the visitors spent between €50  and €75 on hotel visits, food & 

beverage and shopping while visiting the festival

•	Verschillende	culturele	instellingen,	bedrijven	en	horeca	bleven	

langer open voor het festival wat een directe impact had 

op de werkgelegenheid - Many cultral institutions, company and cafë 

stayed open  during an extended period of time, which had 

a direct impact on employement 

“Prinses Beatrix opende het 
bijzondere lichtfestival waar 
verschillende sculpturen, 
projecties en installaties te 
zien zijn.”

Vorsten

Kunstwerken - Artworks

•	51  dagen genoten de bezoekers van de kunstwerken - number of 

days that visitors could enjoy the artworks in the city

•	170 meter	surelight	was	nodig	voor	het	werk	WEFT	van	Meagan	

Streader - 170  meters	of	surelight	were	needed	to	create	WEFT	by	

Meagan Streader

•	Circa	10000  led lampjes maakte de Talking Heads van Viktor 

Viscek - Around 10000  LED	lights	made	the	talking	heads	of	 

Viktor Viscek.

•	25 	CRT-schermen	waren	nodig	voor	We	Are	van	Eva	Souren	- 25 

CRT-screens	were	needed	for	Eva	Souren’s	We	Are.

•	 Friendala	bestond	uit 62  ringen - Friendala was constructed out of 

62  rings in various sizes

•	 Paths	Crossing	van	Ralf	Westerhof	was	160  meter lang en  

20  meter breed - Ralf Westerhof’s Paths Crossing was 160  meters 

long and 20  meters wide 

•	 The	Uniting	Lightstar	symboliseerde	de	12 	sterren	van	de	Europese	 

vlag - The	Uniting	Lightstar	symbolized	the	12 	stars	of	the	European	flag.

•	 Iedere	Holon	woog	ongeveer 5 kg  - Every	Holon	had	a	weight	 

of 5 kg

“
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Partnercases 

Festivalhart - Hoftuin 
Deze editie koos Amsterdam Light Festival voor een nieu-

we aanpak ten aanzien van het festivalhart. In plaats van 
het vervaardigen van een geheel nieuw festivalhart koos 

het festival om bestaande horeca en ruimte in te zetten 
voor een centrale ontmoetingsplek op de Illuminade. In 

nauwe samenwerking met de Protestantse Diaconie Am-
sterdam en diens horecagelegenheid de Hoftuin, creëer-
de het festival een knusse omgeving in de binnentuin van 
de Protestantse Diaconie. Meerdere kunstwerken, sociale 
projecten en café de Hoftuin zorgden voor een intiem en 

sfeervol festivalhart.
This year, the festival opted for a new approach with 

regards to the Festival Heart. Instead of manufacturing 
a completely new festival hub, Amsterdam Light Festival 
chose to make use of an existing space (including cate-

ring services) along the Illuminade walking route. In close 
collaboration with the Protestant Parish and its cafe de 

Hoftuin, the festival created an intimate and cozy place 
to warm up, grab something to eat or drink, and enjoy the 

evening in the courtyard of the Hermitage Museum. 

Angels
Vier verschillende partners adopteerden voor het 

festival ieder een Angel van het Israëlisch archi-
tectenbureau OGE Creative Group. Onder de titel I 
am your Guardian Angel werden deze interactieve 

sculpturen geplaatst bij de betreffende partner, 
namelijk: Holland Casino Amsterdam, Sea Palace, 
Rokin (ter hoogte van Rederij Kooij) en de Kronen-
berg Groep in de Kalvertoren. Het kunstwerk moe-

digde de bezoekers aan om mee op te foto te gaan 
en deze vervolgens te delen via social media onder 

de hashtag #iamyourguardianangel. 
Israeli architecture firm OGE Creative Group crea-

ted four interactive angel sculptures, which were 
each adopted by a different partner in the city. As 
part of the artwork ‘I am your guardian angle’, the 
interactive sculptures were placed at the Holland 

Casino Amsterdam, Sea Palace, Rokin (near Rede-
rij Kooij) and the Kronenberg Group in the Kal-

vertoren. The artwork encouraged visitors to take 
a photograph with the four sculptures and share 

them on social media using the hash tag #iamyour-
guardianangel.

 

Hortus Botanicus 
Amsterdam
De Hortus Botanicus in Amsterdam is sinds de eerste edi-
tie van Amsterdam Light Festival een belangrijke partner. 
Net als voorgaande jaren, liep ook dit jaar een deel van 
de Illuminade door de botanische tuin. Speciaal voor het 
festival bleef de Hortus tijdens de wandelroute iedere dag 
in de avonduren geopend. Met haar passende program-
mering en café heeft Hortus Botanicus veel bijgedragen 
aan het festival.
The Hortus Botanicus Amsterdam has been an important 
partner since the first edition of Amsterdam Light Festival. 
Similar to previous years, part of the Illuminade walking 
route passed through the botanical gardens. In order to 
facilitate the movement of crowds in the evenings, the 
Hortus Botanicus remained open after-hours during the 
festival period. With a relevant program and café servi-
ces, the Hortus Botanicus contributed positively to the 
experience of the festival.  

Stadspas
Met de Stadspas krijgen Amsterdammers met 
een laag inkomen en/of in de AOW-leeftijd de 
kans om deel te nemen aan culturele, recrea-
tieve en sportieve activiteiten in de stad. Voor 
het eerst werd het festival door de gemeente 
aan stadspashouders aageboden als een gratis 
activiteit. Het festival liet een online systeem 
ontwerpen die het mogelijk heeft gemaakt om 
duizenden stadspashouders met verschillende 
rederijen te laten varen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de stadspas was het mogelijk 
om online een gratis ticket te bestellen. 
With the Stadspas (or ‘City Pass’), citizens of Am-
sterdam with a low income and/or of retirement 
age are given the opportunity to participate in 
cultural, creative and sports activities in the city. 
Amsterdam Light Festival developed an online 
system that made it possible for thousands of 
Stadspas holders to reserve a spot on a canal 
cruise to enjoy the Water Colors boat route. For 
the first time in the history of the Stadspas, card-
holders could reserve online for free. 

Ambassade Hotel
Het Ambassade Hotel is een van de bedrijven 
langs de Herengracht die het festival heeft 
omarmd. Het hotel adopteerde het magische 
kunstwerk Open Lounge van Géraud Périole. 
Het werk dat geheel bestond uit grote kroon-
luchters langs weerzijde van de gracht deed 
het Ambassade Hotel denken aan de kroon-
luchters die zij zelf hebben hangen in het 
pand. Zodoende was de koppeling dan ook 
snel gemaakt. 
The Ambassade Hotel, located along the 
Herengracht, embraced Amsterdam Light 
Festival during the festival period. The hotel 
adopted the artwork Open Lounge by Géraud 
Périole. The work, which consisted of large 
chandeliers hung on either side of the canal, 
reminded the Ambassade Hotel of the chan-
deliers in their building and the connection 
was easily made. 

Om het festival bestaansrecht te geven zijn partners 

ontzettend	belangrijk:	zonder	steun	kan	Amsterdam	

Light Festival niet gerealiseerd worden. Afgelopen editie 

verwelkomde het festival fantastische samenwerkingen, 

met nieuwe en oude partners.  

Hierbij een overzicht van een aantal cases.

Partners play an incredibly important role in realizing the 

festival:	This	year	we	welcomed	many	great	partnerships,	

a few of which are presented here.

Norrköping Light Festival
Deze Zweedse kustplaats nam in 2015 het initiatief 
om een eigen lichtfestival op te zetten. Na bezoek 

aan het Amsterdam Light Festival in 2014 - 2015 zijn 
zij een samenwerking aangegaan met het festi-

val. Maar liefst acht kunstwerken van voorgaande 
edities kregen een plek in het Zweedse Norrköping. 
Bij het plaatsen van deze werken bood het festival 
volledige technische ondersteuning op locatie. De 
kunstenaars waren nauw betrokken om de werken 

conform de visie van de kunstenaar te plaatsen.
After visiting the 2014-2015 edition of Amsterdam 

Light Festival, the Swedish coastal town Norkö-
pping initiated its very own light festival in 2015. 

Eight artworks from previous editions of Amsterdam 
Light Festival were included in the first edition of 

the Swedish light festival. Amsterdam Light Festival 
offered full technical support when placing these 
artworks. The artists were also closely involved in 

the placing of the artworks. fo
to
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Kunstwerken met partners - Artworks with partners

Buckyball: Get Connected - 
Twentse Ambassade

Twente proeven in Amsterdam? Dat kon de afgelopen 
editie van Amsterdam Light Festival bij het werk Bucky-

ball: Get Connected van de Twentse kunstenares Bianca 
Leusink en wetenschapper Dave Blank. Op initiatief van de 

Twentse Ambassade, een organisatie die de samenwer-
king tussen Twente en Amsterdam stimuleert, werd dit licht-

kunstwerk geplaatst tegenover hun pand op Herengracht 
450. Naast de Buckyball, het symbool van de nanotech-
nologie, organiseerde de ambassade twee bijpassende 

tentoonstellingen die gratis te bezoeken waren.
Get a taste of Twente in Amsterdam? Visitors could during 

Amsterdam Light Festival thanks to Buckyball: Get Connec-
ted by Twente-based artist Bianca Leusink and scientist 

Dave Blank. Initiated by the Twentse Embassy, an organi-
zation that stimulates collaboration between Twente and 

Amsterdam, the artwork was placed in front of their office 
at Herengracht 450. In addition to the Buckyball, which 

referenced nanotechnology, the Twentse Embassy organi-
zed two exhibitions during the festival period, which were 

free to visit.

Citizens - Amsterdam  
Creative Industries Network

Voor het tweede jaar heeft Amsterdam Creative Networks 
Industries een werk gerealiseerd voor het festival. Studenten 

van de Hogeschool van Amsterdam en de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten maakten het kunstwerk  

Citizens: Palen van licht die met elkaar in gesprek gingen 
over topics op social media. Het project werd ontwikkeld 

vanuit het Citizen Data Lab. Na het festival werden de  
Citizens permanent geplaatst op de Knowledge Mile, de 

straat waarlangs de Amstelcampus en verschillende ken-
nisinstellingen zich bevinden.  De komende twee edities 

zullen er soortgelijke projecten opgezet worden.
For the second time, the Amsterdam Creative Industries 

created an artwork for Amsterdam Light Festival. Students 
of the Hogeschool van Amsterdam (HvA) and the Amster-

damse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) created Citizens, 
an artwork consisting of columns of light that could interact 
with each other via social media channels. The project was 

realized in the Citizen Data Lab. After the festival, Citizens 
will be permanently placed along the Knowledge Mile, 

where the Amstel Campus and several other knowledge 
institutes are located. Similar projects will be created for the 

following two editions of Amsterdam Light Festival. 

Filos - KNGF Geleidehonden
Als onderdeel van hun jaarlijkse fondsenwerving genaamd 
Geleidehond Light Night, gaf KNGF Geleidehonden aan 
audiovisueel ontwerpbureau Univate de opdracht een licht-
kunstwerk te maken. Op basis van ingezonden foto’s van 
KNGF-donateurs heeft Univate het werk FILOS ontworpen, dat 
in het Wertheimpark werd tentoongesteld tijdens de Illumina-
de wandelroute. FILOS was een op het eerste gezicht abstract 
werk, maar moest vanuit een bepaalde hoek bekeken worden 
om het beeld van een hond te kunnen zien. Univate verwees 
hiermee naar de (functionele) relatie tussen mens en dier.  
As part of their annual fundraising efforts titled Geleidehond 
Light Night (‘Guide Dog Light Night’), the KNGF Geleidehonden 
commissioned audiovisual design agency Univate to create a 
special artwork. Univate created the work FILOS based on the 
photographs submitted by clients and supporters of KNGF. The 
work was exhibited in the Wertheimpark as part of the Illumi-
nade walking route. At first sight FILOS was an abstract work 
yet required the viewer to look at it in a specific way to see 
the final image of the dog. In this work, Univate referenced the 
(functional) relationship between man and animal. 

Een	groot	aantal	installaties	maakten	we	in	samenwerking	

met een aantal partners. Voor ons een fijne manier om 

onze routes te verrijken en te versterken.

A large number of installations are made together with 

some of our partners. A great way to strengthen the routes.

Geduld - Cordaan / Marcello Stokhof
In samenwerking met Cordaan is er een speciaal project in het leven geroepen voor 
de Outsider Art Gallery (een kunstwerkplaats voor mensen met een beperking). 
Marcello Pieter Stokhof, zelf gelieerd aan de werkplaats, werd aan het werk gezet om 
een beeld te maken in het kader van het thema Vriendschap. Onder begeleiding van 
verschillende professionals verbeeldde hij de ‘Vriendschap’ tussen mens en dier. Na 
het festival krijgt het beeld een vaste plek toegewezen bij een locatie van Cordaan.
In collaboration with Cordaan, a special project was initiated during Amsterdam 
Light Festival for the Outsider Art Gallery, an artist workplace for those with disabili-
ties. Marcello Pieter Stokhof was asked to create an artwork according to the theme 
friendship. Working with various professionals, he depicted a friendship between a 
man and a beast in Geduld (or ‘Patience’). After the festival, the work will be given a 
permanent place at one of the Cordaan locations in Amsterdam.

“Amsterdam Light 
Festival brengt licht in de 
duisternis, we zijn er blij 
mee…”
Grazia

“A Winter Celebration Of Art, Water And Light.”
Forbes - US

Tafeltje Dekje -  
Stichting Schoolbuurtwerk
Stichting Schoolbuurtwerk ontwikkelde voor de tweede keer speciaal 
voor Amsterdam Light Festival een educatieproject voor kinderen en 
scholen. Het thema vriendschap vertaalden zij door kinderen samen 
met kunstenaars negen eettafels te laten ontwerpen. Want samen 
eten is feestelijk, bevordert vriendschappen en verbindt mensen en 
culturen. Daarnaast ontwierpen elf basisschoolklassen samen met 
De Zeefdrukfabriek ieder hun eigen ‘vriendschapstafelkleed’ die de 
kinderen zelf hebben gezeefdrukt. De tafels en de kleden werden als 
onderdeel van de Illuminade tentoongesteld. 
For the second time, Stichting Schoolbuurtwerk (or ‘Foundation 
of School Community Work’) created an educational project for 
children and schools during Amsterdam Light Festival. Inspired by 
the theme friendship, children designed nine dining room tables with 
professional artists; the dining tables highlighting dining together as 
a festive activity that fosters friendships and connects people and 
different cultures. In addition, 11 primary school classes screen-prin-
ted their own ‘friendship tablecloths’ at De Zeefdrukfabriek. The 
tables and tablecloths were exhibited as part of the walking route 
Illuminade. 
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Call for Concepts

Het thema van het festival was dit jaar ‘Vriendschap’. Amsterdam Light Festival 

wilde een ode brengen aan vriendschappen. Sommige werken hadden 

aangezet om vriendschappen te sluiten met vreemden, terwijl andere 

installaties	zich	richtten	op	de	vriendschap	binnen	Europa.	Lichtkunstenaars	

van over de hele wereld hadden gereageerd op de Call for Concepts.  

Er	waren	ruim	350	projecten	ingediend	uit	32	landen:	van	Roemenië	tot	Israël	

en van Brazilië tot Nieuw-Zeeland. 

The theme of this year’s festival was ‘Friendship’. Several artworks were 

created to foster friendships with strangers while others focused on friendships 

within	Europe.	Light	artists	from	all	over	the	world	responded	to	the	Call	for	

Concepts, resulting in more than 300 submissions from 32 countries including 

Romania, Israel, Brazil and New Zealand.

De internationale jury beoordeelde de 100 
finalisten en koos 38 werken die tijdens het 
festival te zien waren langs de vaarroute 
Water Colors en de wandelroute Illuminade. 
The international jury viewed the 100 finalists 
and selected 35 artworks for the two routes of 
the	festival:	Water	Colors,	the	boat	route,	and	
Illuminade, the walking route.  

“I am looking for artworks 
that I truly would like to 
experience”
Janet Echelman

Rogier van der Heide

Chief Design & Marketing Officer 
van Zumtobel Group, artistiek leider 
van het Amsterdam Light Festival en 
lichtontwerper.
Rogier van der Heide is Chief Design & 
Marketing Officer of the Zumtobel Group, 
Artistic Director of the Amsterdam Light 
Festival and light designer.

Jeroen Junte

Design- en kunstrecensent die 
regelmatig publiceert voor onder andere 
de Volkskrant en Frame Magazine. 
A design and art critic based in the 
Netherlands who publishes regurlaly for 
the Dutch newspaper Volkskrant & Frame 
magazine. 

Janet Echelman 

Lichtkunstenaar uit de Verenigde Staten, 
nam deel aan het eerste Amsterdam 
Light Festival met haar beroemde net: 
1.26
Light Artist from the United States, took 
part in the first Amsterdam Light Festival 
with her famous net: 1.26.

Paul James

Hoofdredacteur van Mondo*arc  het 
gerenommeerde internationale vakblad 
voor lichtontwerpers.
Editor in Chief of Mondo*arc. The 
international magazine for lighting 
design professionals.

Netherlands

Europe

Middle East

Asia

North America

South America

Oceania

Netherlands

Europe

Middle East

Asia

North America

South America

Oceania

41%

41,5%

3,5%
5,7%

1045

briefings opgevraagd
briefings requested

350

concept ingestuurd
concepts submitted

100

concept gejureerd
concepts presented to the Jury

“Seeing all these 
submissions there is so 
much to discover. Next to 
staging the artist, we love 
to learn as well.” 
Rogier van der Heide
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Water Colors de vaarroute - the boat route

Met de Water Colors vaarroute voer de bezoeker door de befaamde 17de eeuwse 

grachten langs de speciale lichtkunsttentoonstelling. De nieuwste lichtinnovaties 

verlichtten het historisch erfgoed van de stad op een geheel nieuwe wijze en zorgde 

voor een unieke (her)beleving van de stad voor zowel de bezoeker van Amsterdam als 

de Amsterdammer zelf. Water Colors was te varen van 28 november 2015 tot en met  

17 januari 2016.

Water Colors the boat route took visitors through the famous 17th century canals along 

a special exhibition of light art. The latest light innovations illuminated the historical city 

in whole new way and resulted in a unique experience of the city for both visitors and 

citizens. The artworks could be seen from 28 November 2015 to 17 January 2016. 

Today I Love You - 
Massimo Uberti  
& Marco Pollice (IT)

Today I Love You was een 
magische zin die speciaal voor 
Amsterdam Light Festival in licht 
stond geschreven. De opbeurende 
boodschap werd vastgezet in de tijd 
en was bedoeld als een vriendelijke 
groet aan de bezoeker.
Today I Love You was the magical 
sentence that lit up during 
Amsterdam Light Festival. The 
uplifting message was fixed in time 
and was meant as a friendly greeting 
to visitors.
according to a preconfigured 
choreography. 

Light Wave -  
Anita Doornhein (NL)

Light Wave was een transparante, 
diepblauwe en golvende ruimte 

op het water waar boten doorheen 
konden varen. Met zijn twintig meter 

lang en elf meter breed was het 
een van de grootste werken van het 

festival.
Light Wave was a deep blue, 

transparent and undulating space 
on the water that boats could pass 

through. At 20 meters long and 11 
meters wide, it was one of the largest 

artworks at the festival. 

Merry go round Europe - 
Karel de Boer, Ivo Hulskamp, 
Ward Kreykamp & Stephan 
Schagen (NL)

Merry	go	round	Europe	was	een	zweefmolen	op	
het water. In plaats van schommels waar mensen 
in konden zitten, bevatte het bakjes waarin water 
vanuit het Oosterdok werd opgezogen en werd 
rondgezwierd. De boodschap luidde dat het af en 
toe gezond is om weg te zweven uit de realiteit en 
vol nieuwe energie weer verder te leven. 
Merry	go	round	Europe	was	a	carousel	on	the	
water. Instead of swings, it consisted of buckets 
that picked up water from the Oosterdok and 
swung	around.	The	message	was	clear:	sometimes	
it’s healthy to float away from reality, to leave 
things as they are and then go on with your life.

my light is your light... - alaa minawi (LB) 

Deze zes levensgrote figuren van gebogen neonbuizen zijn vluchtelingen 
en bedacht door alaa minawi, een Palestijnse vluchteling die in Libanon 
woont. Het verhaalde de onzekerheid van het bestaan en  fungeerde 
als tijdelijk monument voor ontheemden in een stad die van oudsher 
bekendstaat als tolerant en gastvrij. 
The six life-sized figures made of curved neon tubes were refugees, 
conceived by artist alaa minawi, a Palestinian refugee living in Lebanon. 
It recounted the uncertainty of existence and served as a temporary 
monument for displaced people in a city known traditionally as tolerant 
and welcoming.

A Tale of Two Cities -  
Vendel & De Wolf (NL)

A Tale of Two Cities waren twee samensmeltende 
of botsende steden gemaakt van plexiglas en 
verlicht door duizenden ledlampjes. Het werk zat vol 
symboliek over verval en herrijzenis en stelden de 
actuele	spanning	van	de	Europese	steden	voor.	
A Tale of Two Cities consisted of two merging and 
colliding cities made of Plexiglas and illuminated by 
thousands	of	LED	lights.	The	work	represented	decay	
and	resurrection	and	the	tension	between	European	
cities today. 
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Friendala - Macarena Meza 
& Daniela Orellana (CH)

Friendala bestond uit een halve mandala, 
die door de reflectie van het licht in het water 

rond gemaakt werd. Samen zorgde dit voor 
de beeltenis van het welbekende Indiaase 
symbool voor eenheid en integratie tussen 

volkeren. Dit kunstwerk was ook onderdeel van 
Illuminade.

Friendala consisted of half a Mandala that 
through the reflection of the light on the water 

became a complete circle. Together, the 
pieces represented the Indian symbol of unity 
and integration between people. The artwork 

was also part of Illuminade.

Bands of Friendship - 
Santosh Gujar &  
Vikas Patil (India)

Bands of Friendship was gebaseerd op 
de kleurige vriendschapsbandjes die 
kinderen om hun polsen dragen om 
hun vriendschap te bevestigen. Het 
werk verbeeldde de kijk die bewoners 
van	buiten	de	EU	hebben	op	het	
Europese	continent,	namelijk	met	hoop	
en waardering. Dit kunstwerk was ook 
onderdeel van Illuminade.
Bands of Friendship was based on the 
colorful friendship bracelets that children 
wear on their wrists to symbolize friendship. 
The artwork was a reflection of how 
people	from	outside	the	European	Union	
look at this continent, i.e. with hope and 
appreciation. The artwork was also part of 
Illuminade.

Strangers in the 
Light - Ina Smits & 
Victor Engbers (NL)

Strangers in the Light bestond uit 
twee metershoge sculpturen van 
de welbekende groene en rode 
figuren in het voetgangersstoplicht. 
Het werk verbeeldde werelden die 
vlakbij elkaar liggen, maar toch 
gescheiden zijn. Het kunstwerk was 
ook onderdeel van Illuminade.
Strangers in the Light consisted of 
two several meters high sculptures, 
a green one and a red one, which 
visitors could recognize immediately 
as the two figures in all pedestrian 
crossing lights. The work depicted 
worlds that are close together but 
are separated. The artwork was also 
part of Illuminade.
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The Light Kite - 
Tijdmakers (NL)

Voor de Tijdmakers symboliseerde de 
vlieger vriendschap en vrijheid. Met dit werk 

wilde het duo het perspectief van mensen 
veranderen door ze bestaande dingen op 

een nieuwe manier te laten bekijken. 
For the artists Tijdmakers, the kite symbolizes 
friendship and freedom. With their artwork, 

the duo wanted to change people’s 
perspectives by prompting them to look at 

things in a new way.

Dearest Friend... -  
Darya von Berner (ES)

De drijvende brief op de Amstel was een facsimile van de ooit 
ter water geraakte brief die de Amsterdamse filosoof Baruch 
Spinoza aan zijn intellectuele vriend Lodewijk Meijer schreef. Het 
werk was naast een ode aan de vriendschap ook een oproep 
tot redelijkheid en wijsheid. Het werk was ook onderdeel van 
Illuminade.
The floating letter on the Amstel was the reproduction of a letter 
written by Amsterdam-based philosopher Baruch Spinoza to his 
friend Lodewijk Meijer. Dearest Friend, an enlightened letter in a 
literal and a figurative sense, was not only an ode to friendship 
but also an appeal for reason and wisdom. The artwork was 
also part of the walking route Illuminade.

Holon Light - Michiel Martens 
& Jetske Visser (NL)

Net als in de wetenschap, stelde de holons uit Holon 
Light verschillende onderdelen voor die samen één 
geheel vormden. Vlak boven het water vormde zich 
een zwerm van draaiende bollen, bestaande uit 
verlichtte stroken die met elkaar leken te versmelten. 
Just like in science, the holons in Holon Light 
consisted of various parts that formed one whole. 
Directly above the water, they created a swarm of 
spinning, hypnotizing light spheres, made up of 
fluorescent strips that seemed to fuse together as 
they turned. 

Northern Lights - 
Aleksandra Stratimirovic 
(SW)

Tijdens de gehele festivalperiode konden 
bezoekers van het Amsterdam Light Festival 
genieten van het noorderlicht, volgens 
de kunstenares zelf staat dit fenomeen 
voor de schoonheid van vriendschap. Het 
adembenemende	LED-werk	spande	zich	uit	
over de Amstel en was ook onderdeel van 
Illuminade.
Festival visitors could enjoy the magical 
northern lights during the entire festival 
period. According to the artist, the 
phenomenon of the northern lights 
symbolizes friendship. The breathtaking work 
of	LED	lights	extended	across	the	Amstel	
and was also part of the walking route 
Illuminade.

The Uniting Lightstar - 
Venividimultiplex (NL)

The	Uniting	Lightstar	was	een	
dodecaëder die bestond uit twaalf 
pentagonale oppervlakken, gelijk aan 
het	aantal	sterren	in	de	Europese	vlag.	
De snaren van blauw licht verbonden 
alle punten en representeerden 
de voortdurende relaties tussen de 
Europese	landen	en	hun	bewoners.	Het	
werk was ook onderdeel van Illuminade.
The	Uniting	Lightstar	was	a	dodeca-
hedron, consisting of 12 pentagonal 
surfaces that corresponded to the 
12	stars	on	the	European	flag.	The	
strings of blue light connected all 
the points of this artificial star and 
represented the continual relationships 
between	European	countries	and	their	
inhabitants. The artwork was also part  
of the walking route Illuminade.

Paths Crossing -  
Ralf Westerhof (NL)

Dit werk bestond uit kleurige lijnen van licht die zich 
met een lengte van 160 meter van brug tot brug over 
de	Herengracht	uitstrekten.	Elke	lijn	had	een	kleur	en	
stond voor een persoon en verbeeldde samen een 
universeel verhaal over paden die kruisen, parallel 
lopen of zelfs verstrengelen.
This work consisted of 160-meter long colorful lines 
of light that stretched from bridge to bridge over 
the	Herengracht.	Every	line	had	a	unique	color	and	
represented a single person. Together, they formed 
a universal story about paths that may cross, or run 
parallel to each other, sometimes for a short time, 
sometimes for life.
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Open Lounge - 
Géraud Périole (FR)

Bij Open Lounge waande je je plots in de balzaal van een 
paleis met de sterrenhemel als plafond. Het werk heette de 
bezoekers van het festival als het ware een hartelijk welkom. 
With Open Lounge, visitors found themselves in a palace 
ballroom with a starry sky as the ceiling. This artwork served as 
a warm welcome to festival visitors. 

Tranquiles - Rémi Brun (FR)

Volgens Brun is er een direct verband tussen de 
beweging van ons lijf en de beweging van ons 
brein. Het werk bestond uit veertig bewegende 

lichtpunten, een leegte waarin de toeschouwer 
zelf het beeld moest invullen. In dit geval ging het 

om roeien, volgens Brun een cyclische, repetitieve 
beweging, die tot kalmte leidt.

According to Rémi Brun, there is a direct 
connection between the movement of our body 

and the movement of our brain. Forty spots of 
light on the water created the space for visitors to 
interpret the final image themselves. According to 

Brun, viewing the artwork was an experience similar 
to	rowing:	a	cyclic,	repetitive	movement	that	results	

in a sense of calmness.

Run Beyond - 
Angelo Bonello (IT)

Run Beyond was een werk dat 
ging over de sprong die we in ons 

leven	allemaal	moeten	maken:	
de sprong naar de vrijheid. Het 

ging in dit werk om de kracht 
van verbeelding die individuen 

zover brengt om hun angsten en 
beperkingen te overwinnen.

Run Beyond was a work about 
the jump we all have to take in 
our	lives:	the	jump	to	freedom.	

Angelo Bonello highlighted the 
power of imagination that makes 

individuals conquer their fears 
and limitations

Polygonum -  
Them Sculptures (BE)

Polygonum is een kunstwerk dat onderzoek 
deed naar de tegenstellingen (en 

overeenkomsten) tussen organische 
en geometrische vormen en natuurlijke 

en kunstmatige vormen. Voor dit werk 
onderzocht de kunstenaar manieren om 

mensen te integreren met hun omgeving en 
de natuur.

Polygonum was an artwork that investigated 
the differences (and similarities) between 

organic and geometric forms and between 
natural and artificial forms. The artist 

examined the various ways people integrate 
with their environment and with nature. 

Talking Heads -  
Victor Vicsek (HU)

De twee spectaculaire hoofden beeldden talloze menselijke 
gelaatsuitdrukkingen uit. Deze uitdrukkingen werden verkregen 
door	de	per	hoofd	4000	individueel	bestuurbare	LEDs.
The two spectacular heads created by Hungarian light artist 
Viktor Vicsek portrayed various human emotions. The 4,000 
individually	controllable	LED	lights	in	each	head	created	facial	
expressions in an array of colors.

Freedom as a valuable 
friend - Erik Sok (NL)

De drie Vrijheidsbeelden, die in de 
Herengracht stonden, hadden in plaats 
van een toorts de zogeheten cornucopia 
(Hoorn des Overvloeds) in hun handen. 
Instead of holding torches, these 
three Statues of Liberty held so-called 
cornucopias, horns of plenty.

Buckyball: Get Connected -  
Bianca Leusink (NL)

Buckyball:	Get	Connected	was	geïnspireerd	op	een	
vorm uit de nanotechnologie. De Buckyball bestond uit 
twintig zeshoeken en twaalf vijfhoeken en verbeeldde de 
vriendschap tussen kunst en wetenschap. Het werk was 
een initiatief van de Twentse Ambassade. 
Buckyball:	Get	Connected	was	inspired	by	a	shape	of	
the nanotechnology. The Buckyball consisted of twenty 
hexagons and twelve pentagons and depicted the 
friendship between art and science. This artwork was 
initiated by the Twentse Ambassade.



Birds fly around with you - 
Masamichi Shimada (JP)

Birds fly around with you was een interactief 
lichtsculptuur en gebaseerd op de zoötroop. 

Een	bezoeker	die	zich	in	deze	tuin	begaf,	zette	
de magische machine in werking. De vogels 

lichtten één voor één op en wekten de illusie te 
vliegen.

Birds fly around with you was an interactive 
artwork based on the zoetrope, a pre-film 

animation device consisting of a cylinder that 
spins at a certain speed. The magical machine 

was activated once a visitor entered the 
garden. The birds were illuminated one by one, 

presenting visitors with the illusion that they 
were flying.

Geduld -  
Marcello Pieter Stokhof (NL)

Geduld verbeeldde de vriendschap tussen mens en dier. Voor de 
kunstenaar is vriendschap alleen mogelijk door vertrouwen in en 
verbinding met elkaar. In dit beeld gaf Marcello vriendschap vorm in 
chamotte klei en licht. De hond moet zijn baas vertrouwen om de tunnel 
in te durven. Geduld werd mede mogelijk gemaakt door Cordaan en het 
Prins Bernhard Cultuurfonds.
Patience depicted the friendship between animal and man. According 
to Stokhof, friendship can only arise once a foundation of trust and 
connection with another is established. In this image Stokhof has shaped 
friendship in chamotte clay and light. The dog must trust his owner in order 
to venture into the tunnel. Patience was made possible by Cordaan and 
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tafeltje Dekje,  
een Lichtsprookje -  

Stichting Schoolbuurtwerk (NL)

Voor dit kunstwerk ontwierpen kinderen samen met 
kunstenaars negen verschillende eettafels, want samen 

eten is feestelijk en bevordert vriendschappen. Daarnaast 
ontwierpen elf basisschoolklassen samen met de 

Zeefdrukfabriek ieder hun eigen ‘vriendschapskleed’ die de 
kinderen zelf hebben gezeefdrukt. 

For this artwork children designed nine dining room tables 
with	professional	artists:	dining	together	is	a	festive	activity	

that fosters friendships. In addition, 11 primary school classes 
screen-printed their own ‘friendship tablecloths’ at  

De Zeefdrukfabriek.

Infinite Support - 
Lightform (NL)

Twee druppelvormige objecten die 
elkaar nodig hadden om overeind 
te blijven, dat was Infinite Support. 
Zodra de bezoeker in het object ging 
zitten, zag men een aanraakbare 
spiegel die een peilloze diepte 
suggereerde. Volgens de makers een 
symbool voor echte vriendschap, 
een band die geen grenzen kent.
Infinite Support consisted of two 
drop-like objects that needed 
each other to stay upright. When 
visitors took their seats, they 
were confronted with mirrors that 
suggested an unfathomable depth. 
According to Lightform, the mirrors 
symbolized	real	friendship:	a	bond	
without limits.

Lichtgedicht -  
Anna Enquist (NL)

Het gedicht dat werd geprojecteerd op het 
gemeentehuis	is	van	Anna	Enquist,	de	eerste	
vrouwelijke stadsdichter van Amsterdam. Al 
anderhalf jaar becommentarieert ze in haar 
gedichten de stad, haar bewoners en belangrijke 
of niet-alledaagse gebeurtenissen. Lichtgedicht 
werd mede mogelijk gemaakt door De 
Arbeiderspers.
The poem projected at the Town Hall has been 
written	by	Anna	Enquist,	the	first	woman	city	
poetess of Amsterdam. For more than one and 
a half years, she has been reciting her poems of 
the city, of its residents and of important and/or 
unusual events. Poem in Light was made possible 
by De Arbeiderspers.

De wandelroute Illuminade liep van 10 december 2015 tot en met  

3 januari 2016 en leidde de bezoeker langs ruim 20 lichtkunstwerken door 

de cultuurrijke Weesper- en Plantagebuurt. De tentoonstelling gaf een 

extra dimensie aan de openbare ruimte en lieten de bezoekers kosteloos 

genieten van de rijke hedendaagse cultuur en schoonheid van het licht. 

From 10 December 2015 to 3 January 2016, the Illuminade walking route 

took visitors past 20 light artworks in the Weesper- and Plantagebuurt. The 

exhibition presented an extra dimension to the public space and provided 

visitors the endless opportunity to enjoy rich contemporary culture and the 

beauty of light, for free. 

Illuminade de wandelroute - the walking route
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Bridge - Tomás Ribas (BR)

Om het werk Bridge te beleven moest de bezoeker eerst naar 
binnen. Aan beide zijden van de Nieuwe Herengracht stonden 
twee containers opgesteld. Wanneer men een kijkje nam in een 
van de containers, openbaarde zich een brug van licht. 
Visitors were invited to enter the artwork Bridge. Two containers 
were positioned along the side of the Nieuwe Herengracht canal, 
and once taking a look inside, the work revealed a virtual bridge 
of light.

We are -  
Eva Souren (NL)

In het experimentele werk We 
Are probeerde de maakster de 
kwaliteiten van analoog en digitaal 
samen te brengen. Je zag video’s 
op analoge beeldschermen en 
bovenop die ouderwetse beeldbuizen 
werden digitaal gemaakte beelden 
geprojecteerd. 
We	Are	was	the	attempt	of	artist	Eva	
Souren to bring together analogue 
and digital qualities. Videos were 
presented on analogue screens while 
digital images were projected above 
old television sets. 

 

Infinity -  
Stephen Newby 
(UK)

Infinity bestond simpel gezegd 
uit een ring van licht, gevangen 
tussen twee spiegels, wat zorgde 
voor het effect van eindeloze 
weerkaatsing. Voor de bezoeker 
leek het alsof een eindeloze 
tunnel zich in de gracht boorde.
Infinity consisted simply of a ring 
of light caught between two 
mirrors, creating the effect of an 
endless reflection. To the visitor 
it looked as though an endless 
tunnel had been bored through 
the canal.

Social Sparkles -  
Studio Toer (NL)

Het interactieve project Social Sparkles 
had wel iets weg van een feestje in de 

openlucht. Want waar je ook stond, daar 
ging boven je een lichtje branden. De 

elementen reageerden op je aanwezigheid. 
The interactive artwork Social Sparkles 

reminded visitors of an outdoor party. Once 
visitors stopped, light sparkled above them, 

and the artwork continued to respond to 
their movements.

Melody Dots 21 -  
Yoko Seyama (Japan)  
& Dirk Haubrich (GE) 

Het kinetische gesamtkunstwerk Melody Dots 
21 was een sculptuur, bestaande uit een 
halfrond scherm en een mobiel met kleurige 
schijven die bewogen in de wind. Speciaal 
voor dit werk was een bijbehorend stuk 
geschreven door componist Dirk Haubrich. 
The kinetic gesamtkunstwerk Melody Dots 
21 consisted of a semicircular screen and a 
mobile of multicolored discs that moved in 
the wind. An important component was the 
musical piece composed by Dirk Haubrich 
specifically for the artwork.

Winged migration - Judith Hofland  
& Tessel Schmidt (NL)

Winged Migration was een interactieve video-installatie. Wanneer de 
bezoeker in het vogelhuisje stapte, dan vloog een geprojecteerde vogel 
op een boom. Hoe meer mensen in het huisje, hoe meer vogels vrij 
rondvlogen.
Winged Migration was an interactive video installation. When visitors 
entered the birdhouse in the Wertheimpark, a bird flew up into a tree. 
The more people that entered, the more birds entered the space.

26 



28 

KEU - VisualSkin (RO)

KEU	was	een	multi-interpretabel	en	interactief	
werk. Ten eerste was het een caleidoscoop, het 
bekende speelgoed dat met behulp van een 
buis vol spiegels en licht een wonderlijke wereld 
creëert. Tegelijkertijd verwees het woord scope 
in de titel naar de omvang of het bereik van 
vriendschap. 
KEU	was	a	multi-interpretable	and	interactive	
artwork. First and foremost it was a kaleidoscope, 
the popular toy that thanks to a tube of mirrors 
and light creates a magical world. At the same 
time, the word ‘scope’ in the title refers to the 
scope or extent of friendship.

Light Droplets - Eva van der Moer (NL)

Water en licht hebben samen de kracht om elkaars eigenschappen en 
gedragingen te vergroten en uit te lichten. Light Droplets waren, zoals de 
naam al zegt, druppels van licht die voor je voeten uit elkaar spatte. 
Both water and light have the power to magnify and highlight each 
other’s	characteristics	and	behaviors,	says	artist	Eva	van	der	Moer.	In	Light	
Droplets, like the name suggests, drops of light splattered on the ground 
in front of your feet. 

Weft - Meagan Streader (AU)

Weft was een installatie waarbij sculptuur, licht, 
ambacht en sciencefiction samenkwamen 
en gemaakt volgens aloude ambachtelijke 
weeftechnieken. De vorm werd door de kunstenares 
zelf omschreven als “een uitgerekte draaikolk van 
elektriciteit en licht.” 
Time-honored traditional weaving methods were 
applied in the creation of Weft, the installation 
that combined sculpture, light, craft and science 
fiction. The multidisciplinary artist Meagan Streader 
described its shape as “an elongated vortex of 
electricity and light.”

Citizens - Amsterdam Creative 
Industries Network (NL)

Het werk Citizens bestond uit palen van licht die met elkaar in 
gesprek gingen over topics op social media. Het project werd 

ontwikkeld vanuit het Citizen Data Lab en is een initiatief van 
Amsterdam Creative Industries Network.

Citizens was an artwork consisting of columns of light that 
could interact with each other via social media channels. The 

project was realized in the Citizen Data Lab and was initiated by 
Amsterdam Creative Industries Network.

Canal House -  
Irma de Vries (NL)

Het videomappingproject Canal House werd 
door De Vries zelf omgeschreven als “een groot 
schilderij van 18 meter hoog, dat ’s avonds door 
middel van lichtprojectie tot leven komt.” Het werk 
was	opgebouwd	uit	symbolen	uit	de	Europese	
geschiedenis. 
De Vries characterized her video mapping project 
Canal House as ‘a large, 18 meters high painting, 
which at nightfall came alive through light projection’ 
and	consisted	of	symbols	from	Europe’s	history.	

FILOS - Univate (NL)

FILOS was een op het eerste gezicht 
abstract werk, maar moest vanuit een 

bepaalde hoek bekeken worden om 
het beeld van een hond te kunnen 

zien.	Univate	verwees	hiermee	naar	de	
(functionele) relatie tussen mens en dier. 

Het werk werd mede mogelijk gemaakt 
door KNGF Geleidehonden.

At first sight FILOS was an abstract work 
yet required the viewer to look at it in a 

specific way to see the final image of the 
dog.	In	this	work,	Univate	referenced	the	

(functional) relationship between man 
and animal. FILOS was made possible 
by KNGF Geleidehonden (Royal Dutch 

Guide Dog Foundation).
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Programma van partners – Partner Programs
Tijdens het festival stond Amsterdam bol van 

activiteiten. Verschillende musea en galeries 

presenteren tentoonstellingen waarin licht  

centraal stond. Ook waren er lezingen,  

(theater)voorstellingen en workshops die 

bezoekers konden bijwonen.

Amsterdam was packed with activities this 

past winter. Numerous museums and galleries 

presented exhibitions in which light played a 

major role, alongside lectures, (theater) shows 

and workshops. 

Lichtbaden & Etalagegalerie Inkijk -  
Stichting Polderlicht

Ter gelegenheid van Amsterdam Light Festival organiseerde Stichting Polderlicht twee 
kunstprojecten. Ten eerste Lichtbaden in CBK Amsterdam, een expositie bestaande uit ze-

ven monumentale lichtkunstwerken van zeven Nederlandse kunstenaars. De werken waren 
gemaakt in de meest uiteenlopende stijlen en technieken en nodigden de bezoeker uit tot 
contemplatie, het hoopte een moment van rust in een steeds hectischer wordende maat-

schappij te creëren. Als tweede kunstproject werden er diverse Amsterdamse metrostations 
met lichtkunst ingericht. Bij halte Wibautstraat was sociaal geëngageerd werk van Dome-
nique Himmelsbach de Vries te zien. Halte Weesperplein toonde de McJezus van Casper 

Braat en halte Waterloopplein was de locatie van Paul Baartmans’ White Cube.
Stichting Polderlicht (or ‘Foundation Polderlicht’) organized two art projects during Am-

sterdam Light Festival. The first was Lichtbaden (or ‘Light Bath’) in CBK Amsterdam, an 
exhibition consisting of seven monumental light artworks by seven Dutch artists. The works 
were created in a variety of styles and techniques, inviting the visitors to contemplate the 
works presented and hoping to thereby present a moment of calmness in the midst of our 
increasingly hectic society. The second art project took place at numerous metro stations 
in Amsterdam. At the Wibautstraat metro stop, passersby could see the socially engaging 

artwork of Domenique Himmelsbach de Vries, while McJezus by Casper Braat was exhibited 
at the Weesperplein stop and Paul Baartmans’ White Cube found a temporary home at the 

Waterloopplein stop.  

Light my Ride - Cycle Fun Productions 
Een vrolijke optocht van verlichte ongemotoriseerde voertuigen die langs de 
kunstwerken van het festival gaat. Al sinds de eerste editie van het festival wordt 
de Light My Ride georganiseerd in samenwerking met studenten van Inholland 
en onder begeleiding van Friday Night Skate. Deze editie is de samenwerking 
gezocht met Cycle Fun Productions om het evenement naar  een hoger plan te 
tillen en om het door middel van sponsoring financieel dekkend te krijgen. De 
opzet bleef in de basis hetzelfde, iedereen mocht zich aanmelden om met een 
“gepimpte” voertuig langs alle werken te fietsen. Om deelnemers te stimuleren 
de fietsen zo mooi mogelijk te krijgen werd een competitie geïntroduceerd. De 
beste fiets werd door een vakjury gekozen met als hoofdprijs een heuse Glow in 
the Dark fiets.
Since the first edition of Amsterdam Light Festival, Light My Ride, the festive para-
de of illuminated non-motorized vehicles along the artworks of the festival, has 
been organized in collaboration with students from the Hogeschol InHolland 
under the guidance of Friday Night Skate. This edition, Cycle Fun Productions 
was involved in professionalizing the event and financially supporting it through 
sponsoring. The event remained the same: everyone was invited to sign up for 
the event and make their way through the city, past the artworks, on ‘pimped’ 
out bicycles and other non-motorized vehicles. A competition was introduced 
this year to encourage participants to decorate their bicycles in a festive man-
ner: a jury awarded the ‘most illuminated’ ride a real Glow in the Dark bicycle. 

Overzicht partnerprogramma’s - 
Partner Program Overview

• Amsterdam Light Walk -  Le Champion
• Lichtbakens -  Light Beacons / Festival Industrie 

Cultuur - Festival of Industrial Culture
• Kaarslichtconcerten & avondopenstelling Portugese 

Synagoge - Candlelight	Concerts	and	Evening	
Opening / Joods Cultureel Kwartier - Jewish Cultural 
Quarter

•	Symposium	Future	of	Urban	Light	/	Passenger	
Terminal Amsterdam

•	Lichtbaden	&	Etalagegalerie	Inkijk	/	Stichting	
Polderlicht - Foundation Polderlicht

• Light My Ride / Cycle Fun Productions
• Symposium Licht - Donker - Slaap - Symposium 

Light - Dark - Sleep / Stichting Onderzoek Licht 
& Gezondheid, de Hersenstichting en Topsport 
Community - Light & Health Research Foundation, 
Brain Foundation and Top sport Community / Beurs 
van Berlage

• Best Wishes Tour - Studenten Hogeschool InHolland - 
Students	University	of	Applied	Sciences

•	XS	Arcam	Market	#3:	Light	Architecture	/	Arcam & XS 
Architecture 

• Verhalenvertellers - Storytellers / Storytelling Centre
•	Solotentoonstelling	Germaine	Kruip:	Geometry	of	

the Scattering - Solo	exhibition	Germaine	Kruip:	
Geometry of the Scattering / Oude Kerk
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Kaarslichtconcerten & avondopen-
stelling - Portugese Synagoge
Speciaal voor het Amsterdam Light Festival organiseerde de Portugese Sy-
nagoge een avondopenstelling waarbij de synagoge drie avonden met al-
leen kaarslicht werd verlicht. Een van deze drie avonden stond in het teken 
van het gerenommeerde New European Ensemble, dat op 17 december 
2015 een concert gaf met muziek van de Joods-Amerikaanse componisten 
George Gershwin (1898-1937), Aaron Jay Kernis (1960), Ernest Bloch (1880-
1959) en Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968).
The Portuguese Synagogue organized special candlelight evenings during 
Amsterdam Light Festival. One on of the three evenings, 17 December 2017, 
the renowned New European Ensemble performed music by Jewish Ame-
rican composers George Gershwin (1898-1937), Aaron Jay Kernis (1960), 
Ernest Bloch (1880-1959) and Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968).

Symposium Future of Urban Light
Voor het eerst in vier jaar tijd organiseerde Amsterdam Light Festival haar eigen symposium 

voor kunstenaars, mensen uit het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden. Onze eigen 
artistiek leider Rogier van der Heide verwelkomde de 180 bezoekers met een terugblik op de 
Call for Concepts van vorige editie. Het thema van dit symposium was Future of Urban Light 
en werd besproken door een vijftal sprekers: Chintan Shah (CEO Tvilight, marktleider in Con-

nected Urban Lighting), Nicola Villa (Digital Innovation Strategist), Lodewijk Baljon (Land-
schapsarchitect), Florian Mesch (Lightwell), Sonja van Meerbeek en Tess Rutgers (Ideas 

from Europe). Aan het einde van het symposium werd het thema voor volgend jaar bekend 
gemaakt, Biomimicry, en de Call for Concepts gelanceerd. 

For the first time in four years, Amsterdam Light Festival organized its very own symposium for 
artists, light enthusiasts, partners and other interested parties. The festival’s Artistic Leader, 

Rogier van der Heide, welcomed 180 visitors by presenting the submissions to last year’s 
Call for Concepts. The theme ‘Future of Urban Light’ was discussed by Chintan Shah (CEO 

Tvilight, market leader in Connected Urban Lighting), Nicola Villa (Digital Innovation Strate-
gist), Lodewijk Baljon (landscape architect), Florian Mesch (Lightwell), Sonja van Meerbeek 

and Tess Rutgers (Ideas from Europe). Biomimicry, the theme of Amsterdam Light Festival 
2016-2017 was presented at the end of the symposium, thereby opening the 2016 Call for 

Concepts. 

Lichtbakens -  
Festival Industrie Cultuur
Om 2015 als Jaar van het Industrieel Erfgoed extra te benadrukken, zocht 
Festival Industrie Cultuur aansluiting bij Amsterdam Light Festival. Passa-
giers op de bootverbinding tussen Amsterdam Centraal, het Hembrugter-
rein en Zaandam Centrum ervoeren in het donker een bijzondere mix van 
industrieel erfgoed en kunst. Langs deze vaarroute werden drie bijzonde-
re industrieel erfgoediconen verlicht. Naast de reguliere vaarten werden 
er in december ook Lichtbakentours georganiseerd en met de speciale 
Lichtbakens-app kon de bezoeker achtergrondinformatie krijgen.
To highlight 2015 as the Year of Industrial Heritage, the Festival Industrie 
Cultuur (or ‘Festival Industry Culture’) approached Amsterdam Light Festi-
val. Passengers on the ferry service between Amsterdam Central Station, 
the Hembrugterrein and Zaandam Centrum could enjoy a special mix of 
industrial heritage and art as three special industrial heritage icons were 
illuminated along these routes. In addition to the regular ferries, Lichtba-
kentours (or ‘Lightbox Tours’) were organized in December; visitors could 
find background information on the Lichtbakens (or ‘Lightbox’) App.
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Nationale media - National Media Social media 
Amsterdam Light Festival heeft veel aandacht gekregen in 

de pers en online, zowel in het binnen- als in het buitenland. 

De geschatte mediawaarde van deze publiciteit is meer dan 

€6.300.000. Op deze pagina een selectie uit de nationale media.

Amsterdam Light Festival received a lot of attention in the press, 

both in the Netherlands and abroad, with an estimated media 

value of €6,300,000. A selection of Dutch press is shown here. 

NRC

The Creatorsproject

NRCParool

MetroVorsten

Linda

Vorsten

Telegraaf

Your Little  Black Book

Ciao Tutti
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Internationale media - International Media
Op deze pagina een selectie 

uit de internationale media.

A selection of international 

press is shown here  .

The	evening	Standard	(UK)

Toronto Sun (CA)

Forbes	(US)

Publico Fugas (PT)Diario	Design	(ES) Daily	Express	(UK)

Hola	(ES)

CNN			(US)

China Central Television (CN)

Social media 
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Groei van het festival - Growth of the Festival

Websitebezoekers - Website Visitors 
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Partners & Suppliers

Artistiek leider - Artistic leader

Rogier van der Heide

Initiatiefnemer - founder

Felix Guttmann

Festivaldirecteur - festival director

Raymond Borsboom

Beschermheer - Patron

Burgemeester	-	Mayor	Eberhard	 

van der Laan

Jury 

Janet	Echelman	(US)

Jeroen Junte (NL)

Paul	James	(UK)

Rogier van der Heide (NL) 

Stichtingsbestuur - Foundation Board

Felix Guttmann (voorzitter - charmain)

Caroline Receveur 

(secretaris - secratery) 

Björn Stenvers 

(penningmeester - treasurer)

Rogier van der Heide  

(artistiek leider - artistic leader)

Team

Aart van Bolhuis

Bastiaan Schoof

Carlijne Woudstra - Oostergetel

Claes Meijer

David Jansen

Fabian Jon Ming

Frank Odink

Gemma Cooymans

Jarne den Drijver

Jeroen Henstra

Jolanda Pel

Karin Hofmeijer

Loes Schouteten

Marije van Kapel

Marjolein Lammerts van Bueren

Marjon Falke

Marnix Heeger

Marthe Voskuijl

Mattijn Boerkamp

Noëlle Jilderda

Patrick Giebels

Paul Swieringa

Tessa Ver Loren van Themaat

Yanís Moreira

Technisch team - Technical team

Arjen Schelfer

Bram Akkermans

Daniel Kelly

Ferry Veenman

Floris Nielen

Floris Trotz

Jan Aike Luchtenberg

Jan Marne Haak

Jasper de Vries

Jasper Harlaar

Jeroen Hardijzer

Jonas de Vries

Jorn Kortooms

Koen van Oosterhout

Maarten Steen

Mike van Dorp

Nino van Warmerdam

Olav	van	Enkhuizen

Rinke Bartelink

Rogier Cloin

Sjoerd Hogendoorn

Stef Kallenback

Timo Muuse

Thiadmer van Galen

Thijs Kempers

Thijs Wijnands

Adviseurs - Advisors

Paul Jongen, adviseur juridisch

Esther	Agricola,	adviseur	erfgoed

Maurits Groen, adviseur duurzaamheid

Geerte	Udo,	adviseur	city	marketing

Vormgeving - Visual Design

Tabea Piske

Met dank aan – Many thanks to

Logo en huisstijl - Logo and Branding

Rob	Erdmann	(ClaessensErdmann)

Tekst programmaboek - Texts

Sterke verhalen

Fotografie - Photography

Frank Karssing

Online- Basic Orange

Plattegronden - Maps

Mijksenaar	Wayfinding	Experts	

PR - Coebergh PR

Drukwerk - Printing

030 mediamanagement

En natuurlijk de vele vrijwilligers -  

And off course the many volunteers!

Colofon – Colophon

Tafeltje Dekje, een lichtsprookje, Stichting Schoolbuurtwerk

Premium Partners Met dank aan  
onze Horecapartners

Prins	Bernhard	Cultuurfonds	Noord-Holland		-		Amstelhoeck		-		Amsterdam	Boat	Events		 
Amsterdam  Boats BV  -  Amsterdam Outsider Art gallery  -  ARCAM  -  Arbeiderspers 
Artifex  -  Aukes theatertechniek  -  Bart Jan Thole  -  Beamsystems  -  Blue Boat Company   
Booking.com  -  Bordbusters  -  BQ de Ruyter & Duiker B.V.  -  Bussel engineering  -  Carl 
Stahl  -  Casablanca  -  Classic Boat Tours  -  Cordaan  -  Cycle Fun Productions / Paulien 
Willems  -  GVB de Veren  -  Metro Tram Gemeente Amsterdam  -  Haven van Texel 
Heineken		-		Heineken	Experience		-		Hersenstichting		-		Het	Beeldgebouw		-		Homan	BV		-		Hortus	
Botanicus Amsterdam  -  iLo instituut Lichtontwerpen  -  Joods Cultureel Kwartier  -  KINBoat 
KNGF Geleidehonden  -  Koninklijke Saan B.V.  -  Le Champion  -  Lichtpunt Theatertechniek   
l’opera  -  Meinders Catering  -  MokumBoot Amsterdam  -  Nationale Opera en Ballet   
Neon Weka  -  OPS Plastics BV  -  Oude Kerk  -  Passenger Terminal Amsterdam 
Pius Floris  -  PK Waterbouw  -  Private Boat Tours  -  Protestantse Diaconie / Hoftuin   
Rapenburg Plaza  -  Rederij ‘t Smidtje  -  Rederij Belle  -  Rederij De Nederlanden 
Rederij Friendship -  Rederij de Jordaan  -  Rederij Lovers  -  Rederij Staets  -  Rederij Vlaun   
Reederij P. Kooij  -  Rhebergen Multihull Yachts  -  Riwal  -  Robouw  -  Rock That Boat 
Roeicentrum Berlagebrug  -  Rokin Management  -  Roskam  -  Samhoud Places  -  Sofitel  
Legend the Grand Amsterdam  -  Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid  -  Stichting 
Polderlicht  -  Stichting Prisma  -  Stiltlife  -  Studenten Hogeschool INHolland  -  MacBike 
Van	Delden	Limousine	Service		-		TDE-lighttech		-		The	Student	Hotel		-		Twentse	Ambassade	
Amsterdam		-		Union		-		United	City	Service		-		Van	der	Valk	VMF		-		Van	Schie	Groep 
Visual Productions B.V.  -  Waternet

cafesmitenvoogt.nl

wagamama.nl

pastabar.biz

seapalace.nl

Nachenius Tjeenk Stichting



Tot de volgende editie!
See you next year!

www.amsterdamlightfestival.com

Birds Fly Around With You, Masamichi Shimada


