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Voorwoord Foreword
Voor de vijfde keer op rij heeft het Amsterdam Light Festival onze hoofdstad omgetoverd 
tot een schitterend lichtpunt in de donkerste periode van het jaar. Ik ben trots op dit 
mooie culturele evenement waarvan zowel Amsterdammers als duizenden bezoekers 
van buiten onze stad genieten. Door bijzondere lichtkunstwerken in de openbare ruimte 
te plaatsen verlicht het festival het winters Amsterdam en betovert ons allemaal.
 
Amsterdam Light Festival heeft een grote toegevoegde waarde. Als privaat initiatief 
heeft het festival draagvlak gevonden in de volledige breedte van onze stad. Van 
culturele instellingen, tot aan kennisinstellingen en het bedrijfsleven. We hebben 
kinderen van verschillende basisscholen kunstwerken zien maken en de stadspas 
maakte het festival toegankelijk voor iedere Amsterdammer.
In de afgelopen vijf jaar heeft het festival een vaste plek veroverd op de Amsterdamse 
culturele agenda, Ik heb er alle vertrouwen in dat Amsterdam Light Festival ook volgend 
jaar zal schitteren en een baken van hoop biedt in donkere tijden.

EE Van der Laan
Burgemeester Amsterdam

For the fifth year in a row, Amsterdam Light Festival transformed the capital into a bright 
beacon of light in the darkest months of the year! I am proud that both Amsterdammers 
and thousands of visitor can enjoy this cultural event. By placing beautiful light art works 
in public space the festival illuminates the city during wintertime while enchanting both 
young and old.

Amsterdam Light Festival has contributed much to our city. As a private initiative the 
festival gained widespread support among the many institutions of our city. Cultural 
institutions, the business community and educational institutions. We saw children from 
primary schools craft their own artworks and the City pass made the festival accessible 
to all walks of life in our city.

In the past five years, the festival has become an important event on Amsterdam’s 
cultural calendar. I am confident that Amsterdam Light Festival will continue to shine 
brighter every year and remain a guiding light in the middle of the winter!

EE Van der Laan 
Mayor of Amsterdam

ARCO, Theresa Mar
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Inleiding Introduction
We sluiten de eerste lustrum editie van Amsterdam Light Festival succesvol af. In vijf jaar heeft het festival, 
onder het bezielend artistiek leiderschap van Rogier van der Heide, een prominente plaats weten te 
veroveren, zowel op de culturele agenda van de stad als wereldwijd tussen de festivals en tentoonstellingen 
van lichtkunst in de openbare ruimte. Onze unieke methode, waarbij we vanuit een wereldwijde call for 
concepts kunstenaars oproepen om nieuw werk te creëren en dit na een jury selectie samen met ons te 
produceren, mag zich verheugen in een snel groeiende belangstelling van zowel gevestigde kunstenaars als 
jong talent. 
In de  afgelopen 5 jaar hebben we zo meer dan 200 lichtkunstinstallaties kunnen realiseren met een keur aan 
multidisciplinaire kunstenaars. Het festival vormt daarmee een prachtig podium voor toptalent van over de 
hele wereld. Amsterdam Light Festival ontwikkelt zich inmiddels tot een internationaal gewaardeerd merk: de 
speciaal voor het festival gemaakte kunstwerken zijn een exportproduct geworden en reizen de hele wereld 
over. In de afgelopen maanden waren onze kunstwerken te zien op drie continenten,  in onder andere Beijing, 
Toronto, Shenzhen, Manchester, Singapore en het Zweedse Norrköping. 

Ambitie
Het festival gaat nu de volgende fase in. Onder de leiding van de  nieuwe directie, curator Lennart Booij en 
zakelijk directeur Frédérique ter Brugge, zal het festival zich de komende jaren verder ontwikkelen als een echt 
makers festival.
Voor de kunstenaars breiden wij het Artist’s program verder uit en intensiveren we de begeleiding met als 
doel om het algemene niveau van de discipline lichtkunst verder te verhogen. 
Het publiek zal tevens meer deelgenoot gemaakt worden in het prachtige avontuur dat het festival met haar 
kunstenaars en ontwikkelpartners aan gaat. Deze verhalen worden verteld via de kanalen van het festival. 
We zullen onze bestaande educatieve programma’s verder uitbreiden naar andere stadsdelen om meer 
jongeren buiten het centrum te bereiken.
Kortom, nog genoeg te doen!

Felix Guttmann - Voorzitter stichting
Raymond Borsboom - Festivaldirecteur Amsterdam Light Festival 2016-2017

We conclude the fifth edition of Amsterdam Light Festival with much acclaim. In the past five years, under the 
rousing artistic direction of Rogier van der Heide, the festival managed to find its spot on the cultural agenda 
of Amsterdam and worldwide between the light festivals and public light art exhibits. Our unique working 
method in which we publish a world wide open call for artists to submit new concepts for our festival and after 
being selected by a jury produce their artworks together with the festival, is receiving growing interest from 
both established artists and young talent.
In the previous five years we managed to produce over 200 light art installations with a broad range of 
multidisciplinary artists. The festival presents a magnificent stage for talent around the world. Amsterdam 
Light Festival has developed itself into an international renowned brand: the specially for the festival designed 
artworks have become an important export product and our now travelling all over the world.  
In the past months our artworks have been displayed in three different continents: Beijing, Shenzen, Toronto, 
Manchester, Singapore and the Swedish Norrköping. 

Ambition
The festival is now entering a new phase. Under a new board of directors, Lennart Booij (curator) and 
Frédérique ter Brugge (managing director)  the festival will develop itself as a true ‘makers festival’. 
We will be expanding our artist’s program and intensify our support for artists in order to improve the overall 
quality of light art.
The festival’s audience will be more involved with the adventure our artists and our development partners 
embark on. These stories are told trough the festivals media channels. Additionally we will be expanding our 
educational programs to reach out to youth in other parts of our city. 
Still much to do!

Felix Guttmann - Chairman foundation
Raymond Borsboom - Festival director Amsterdam Light Festival 2016-2017
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Groei van het festival 
Growth of the Festival
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Water Colors kunstwerken
-   The Lace: 950 kg, bestaande uit 18 panelen 

en 33000 meter draad, handgewoven door 9 
mensen.

-   Together van Luigi Console en Valentina 
Novembre: 170 individueel aangestuurde letters.

-   Nexus van Viktor Vicsek: 200 lichtbuizen van ieder 
2 meter in de lengte.

-   Welcome to my Home town: 18 studenten werkte 
hieraan.

-   Flowers Strip van Aether & Hemera: bestond uit 
200 handgevouwen origami bloemen.

Water Colors artworks
-  The Lace by Choi+Shine Architects: 950 kg, 

consisting of 18 panels with 33000 meter of wire 
handwoven by 9 people. 

-  Together by Luigi Console and Valentina 
Novembre: 170 individually controlled letters.

-  Nexus by Viktor Vicsek: 200 light tubes, each 2 
meters in length.

-  Welcome to my Home town had 18 students of the 
lighting design academy working on it.

-  Flower Strip by Aether & Hemera: 200 hand folded 
origami flowers.

Blueprint, Reier Pos

Voor de vierde keer werd het Oosterdok, de Nieuwe Herengracht, de Amstel, de 

Herengracht en de Brouwersgracht betoverd door monumentale lichtkunstwerken 

uit binnen- en buitenland. De variatie was groot: van technische hoogstandjes, tot 

drastische ingrepen in het stadsbeeld. Bezoekers beleefden de werken vanaf het 

water, in rondvaartboten, sloepjes, drakenboten, salonboten, roeiboten en alles wat 

drijft. Maar ook vanaf de kant wist men de werken steeds beter te vinden. Menig 

bezoeker pakte de fiets of trotseerde de kou in een wandeling van 7.5 kilometer. 

Thema: A View on Amsterdam
De kunstenaars die een werk voor Water Colors maakten, zijn door artistiek leider 

Rogier van der Heide gevraagd groots en uitbundig te denken. Maar ook om het 

kunstwerk een onderwerp te geven dat iets vertelt over de stad, en liefst ook om 

betekenis te geven aan de plek waar het staat. Een belangrijke uitdaging was het om 

bezoekers en Amsterdammers een nieuwe en onverwachte kijk te bieden op de stad 

en de locatie waarvoor het kunstwerk was bedacht. Dit vertaalde zich door onder 

andere in een blik op de toekomst, een kijkje op het verleden of een monumentale 

en artistieke ingreep op locatie. 

For the fourth time the Oosterdok, de Nieuwe Herengracht, de Amstel, de 

Herengracht and the Brouwersgracht were enchanted by monumental artwork both 

from international artists and domestic. There was a lot of variety: from technical 

advanced artworks to big and unambiguous artistic statements.  

Visitors experienced the artworks from the water, in canal cruises, open boats, 

dragon bats, saloon boots and rowboats. Visitors also managed to find the artworks 

better from the shore. Many went out on their bikes or ventured out in the cold during 

a 7.5 kilometre walk.  

Theme: A View on Amsterdam
Artists who made an artwork for the Water Colors boat route were challenged by 

artistic director Rogier van der Heide to think big and daring. But also to touch a 

theme which tells something about the city and to give (a new) meaning to the 

location. The most important challenge was to give visitors from both Amsterdam and 

abroad a new and unexpected view on the city and the location of the artwork. 

IN CIJFERS

300.000 verkochte kaartjes

30 official partners

20 kunstwerken

7.5 kilometer

IN NUMBERS

300.000 sold boat tickets

30 official partners

20 artworks

7.5 kilometrs

Water Colors                                                  Vaarroute Boat Route
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Ana Morphè
Isabel Nielen

Met Ana Morphè laat Isabel Nielen lasers, water en 
festivalbezoekers samensmelten in een ode aan water. Haar 

innovatieve kunstwerk bestaat uit lasers die gericht worden op 
het bootverkeer en twee grote reflectiedoeken die onder het 

rimpelende wateroppervlak verstopt liggen. Haar interpretatie 
van de metamorfose van H2O-moleculen in de watercyclus 

bestaat uit een combinatie van technieken die nog nooit 
eerder op deze manier werd  toegepast. 

With Ana Morphè, Isabel Nielen gives an ode to water by 
fusing together laser beams and water . Her innovative artwork 

consists of lasers that are pointed on the boot traffic and two 
huge reflection clothes that are hidden beneath the wrinkling 

water surface. Her interpretation on the metamorphosis of H2O 
molecules in the water cycle exists out of a combination of 

techniques that were never applied like this before. 

Wolfert’s Dog
Tatiana Titova

Wolfert’s Dog van de Russische Tatiana Titova is een 
interpretatie van een legende uit de 8e eeuw. Deze 
mechanische reuzen hond verbeeldt de hond van een 
Nederlandse visser, Wolfert, die na een grote storm in 
slaap viel aan de oever van de Amstel. Volgens de 
legende is dit de plek waar Amsterdam ontstond. 
Wolfert’s Dog by the Russian artist Tatiana Titova 
is an interpretation of an 8th century legend. This 
giant mechanical dog is a representation of a dog 
that belonged to Dutch fisherman Wolfert, who fell 
asleep on the shores of the Amstel River after a storm. 
According to the legend, this is where Amsterdam  
was founded.

In samenwerking met  In cooperation with: DTL Lasertechniek

ARCO
Teresa Mar

ARCO van de Oostenrijkse Teresa Mar begint 
met een indrukwekkende poort van waterjets. 
Aan het einde bevindt zich een immense 
projectie op een scherm dat volledig uit water 
bestaat. De collage wordt gevormd door 
een abstracte compositie van gedachten 
en momenten die allemaal aan Amsterdam 
gekoppeld zijn; fragmenten van geluk, liefde 
en het dagelijks leven in de Nederlandse 
hoofdstad. 
ARCO by the Austrian artist Teresa Mar consists 
of an impressive gate of water jets; towards the 
end, there is an immense projection on a screen 
of water. The collage of images is an abstract 
composition of thoughts and moments that are 
all connected to Amsterdam: fragments of joy, 
love and daily life in the Dutch capital. 

Together
Luigi Console & 
Valentina Novembre 

Met Together waarschuwen de Italiaanse Luigio Console 
en Valentina Novembre je voor de aanstekelijkheid van 
liefde. Het statement, dat bestaat uit 170 lichtgevende 
letters, wordt in verschillende talen gemaakt, refererend 
aan het internationale karakter van Amsterdam. Bewoners 
en bezoekers dragen beiden bij aan de stad op hun eigen 
manier en in hun eigen taal, met als gevolg een smeltkroes 
van uiteenlopende identiteiten. 
With Together the Italian artists Luigi Console and Valentina 
Novembre warn you of the fact that love is contagious. The 
statement, which consists of 170 illuminated letters, is made in 
a number of different languages, alluding to the international 
character of Amsterdam. Inhabitants and visitors both 
contribute to the city in their own way, in their own language, 
which results in a melting pot of mixed identities. 

Blueprint
Reier Pos

Blueprint van Reier Pos verfraait Het Scheepvaartmuseum 
met moderne technieken en verwijst tegelijkertijd naar 
het rijke verleden van het monumentale gebouw. In 
de Gouden Eeuw functioneerde het als pakhuis van 
de Admiraliteit van Amsterdam. Pos benadrukt deze 
historische architectuur door met lasers de originele 
blauwdruk van het gebouw op de gevel te tekenen. 
The artwork Blueprint by Reier Pos compliments the 
National Maritime Museum by using modern techniques 
while referring to the rich past of the monumental 
building. In the Golden Age, this building functioned as 
the warehouse of the Admiralty of Amsterdam. The artist 
highlights this historic architecture with laser beams that 
depict the original blueprint on the building.  thousands 
of LED lights. The work represented decay and resurrection 
and the tension between European cities today. 

In samenwerking met  In cooporation with: Scheepvaartmuseum 

“Meer dan 35 kunstwerken en installaties van internationale kunstenaars, 
designers en architecten geven een geheel eigen uitstraling aan het centrum”

Hollands Glorie
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Nest
Vikas Patil & 
Santosh Gujar

De prieelvogel uit Australië bouwt nesten die 
volledig bestaan uit gerecycled materiaal, vooral 
blauwvoornamelijk blauw plastic afval. Dieren 
zijn erg praktisch als het om hun huis gaat. 
Bouwtechnieken die geïnspireerd zijn door dieren 
worden steeds vaker in architectuur gebruikt. 
Dit heet organische architectuur. NEST van Vikas 
Patil en Santosh Gunjar is geïnspireerd door deze 
architectuurbeweging. 
The Australian bowerbird builds nests that are 
composed solely of recycled material, much 
of which is blue plastic waste. Animals are very 
resourceful when it comes to their homes. More and 
more, construction techniques are being used that 
are inspired by animals; this is known as organic 
architecture. Vikas Patil and Santosh Gunjar were 
inspired by this movement for their artwork NEST. 

What’s he 
building in there
Laurent de Wolf

Deze mysterieuze installatie lijkt op het eerste gezicht een 
abstracte massa. Als het donker wordt komt dit kunstwerk 
van Laurent de Wolf echter tot leven en verandert in een 
surrealistische sinistere scène waar je silhouetten achter 
een raam ziet bewegen. Als bezoeker kan je niet precies 
ontrafelen wat er gebeurt en vraag je je af ‘What is he 
building in there?’.
This mysterious installation seems to be an abstract mass 
at first sight. However, the installation comes to life at 
night when it transforms into a surrealistic sinister scene as 
silhouettes can be seen moving behind a window. As a 
visitor, you cannot quite figure out what is happening and 
you wonder, “What is he building in there?” 

Rhizome House
DP Architects

DP Architects brengt met Rhizome House een ondergrondse 
wortelstructuur boven de grond, midden in Amsterdam op de 

steiger tegenover de Hermitage aan de Amstel. Dit kunstwerk, dat 
gemaakt werd door hetzelfde architectuurbureau dat het grootste 

winkelcentrum ter wereld ontwierp in Singapore, werd twee maanden 
voor de start van het festival al per vrachtschip vervoert om op tijd aan 

te kunnen komen. 
DP Architects bring an underground root system above ground. 

Rhizome House was located on the Amstel River, on a jetty across from 
the Hermitage Museum in the center of Amsterdam. The architects, 

who were also responsible for the design of the biggest shopping mall 
in the world, put the artwork on freighter in Singapore two months 

before the festival started to be able to arrive on time. 

In samenwerking met  In cooperation with:  Krislite, KKDC, Flos Asia, i-Light

Welcome to my home(town), Lightning Design Academy
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Eye_Beacon

UNStudio & MDT-TEX

Eye_Beacon door UNStudio is geïnspireerd door organismen in 
de diepe donkere zee, die hun eigen licht creëren en uitstralen. 

Dit mechanisme staat bekend als bioluminescentie en wordt 
gebruikt om te communiceren met andere organismen. 

Eye_Beacon bestaat uit twee kubussen die verbonden zijn 
door speciaal geproduceerde rekbare stof. Door middel van 

ledprojecties veranderen de kleuren van het kunstwerk constant.
UNStudio was inspired by organisms in the deep sea that create 

and emit their own light. This mechanism is also known as 
bioluminescence and is used by organisms to communicate 
with other organisms. Eye_Beacon consists of two cubes that 
are connected with a stretchable fabric that was produced 

specifically for the artwork. LED projections ensure that the colors 
of the artwork change constantly. 

Bunch of Tulips
Peter Koros

Bunch of Tulips van de Hongaarse Peter Koros is letterlijk een 
opgeblazen interpretatie van de Nederlandse tulpengekte. 
Door de tulpen in een opblaasbare installatie na te maken 
kunnen deze worden gezien als een Pop Art werk dat onze 

massaconsumptiemaatschappij representeert. Zijn kitscherige 
invalshoek geeft dit historische en toeristische symbool een 

nieuwe context. 
Bunch of Tulips by the Hungarian artist Peter Koros is a large, 

blown-up interpretation of the Dutch tulip mania craze. By 
recreating tulips in an inflatable installation, the ‘bunch’ can be 

seen as a form of Pop Art work that represents mass consumption 
in our society. His kitsch approach provides a new context for this 

historic and touristic symbol. 

A Window in Time
Motion Paintings

A Window in Time is een dynamisch venster waardoor je naar 
Amsterdam door de eeuwen heen kunt kijken. Motion Paintings 
baseerde het kunstwerk op beelden uit het gebouw waarop 
het kunstwerk geplaatst is; het Stadsarchief Amsterdam. Door 
het gebruik van leds en speciaal ontworpen software komen de 
foto’s tot leven in een bewegend schilderij van licht. Het ontwerp 
bestaat uit verschillende kleurenlagen die samen een illusie van 
beweging creëren. De lagen corresponderen met het verleden, 
het heden en de toekomst van Amsterdam. 
A Window in Time is a dynamic window that allows you us 
to see Amsterdam in past centuries. Motion Paintings based 
the artwork on images from the building where the artwork 
is situated: Amsterdam’s City Archive. Through the use of LED 
lights and software developed specifically for this project, the 
photographs come back to life in a moving painting of light. 
The design consists of different layers of color that create an 
illusion of movement together. The layers correspond with the 
past, the present and the future of Amsterdam. 

Lightwaves
Benthem Crouwel Architects 
& Jólan van der Wiel

Wanneer de wind Lightwaves van Benthem Crouwel 
Architects en Jólan van der Wiel  raakt, licht het kunstwerk 
op, waardoor een onzichtbare natuurlijke kracht zichtbaar 
wordt gemaakt. De sluier van duizenden leds, geïnspireerd 
op Nederlandse zeevonken, demonstreert dat natuurlijke 
fenomenen gebruikt kunnen worden om nieuwe vormen van 
architectuur te ontwikkelen die op de omgeving reageren. 
When the wind touches Lightwaves, created by Benthem 
Crouwel Architects and Jólan van der Wiel, the artwork 
lights up, making an invisible natural force visible. The veil 
of thousands of LED lights was inspired sea sparkles that 
can be found on the Dutch shore, and demonstrate how 
natural phenomena can be used to develop new forms of 
architecture that react to the environment. 

Nexus
Viktor Vicsek

Amsterdam heeft meer dan 180 verschillende 
nationaliteiten. ‘Nexus’ betekent connectie: de 
connectie die geleidelijk ontstaat tussen bestaande 
bewoners en nieuwkomers. Nexus van Viktor Vicsek 
is – letterlijk en figuurlijk – een grote complexe 
structuur waar losse onderdelen samen een groter 
geheel vormen. 200 lichtbuizen creëren samen een 
vloeiende beweging die in het water van de Amstel 
begint en naar de lucht toereikt. 
As a city, Amsterdam a boasts more than 180 
different nationalities. ‘Nexus’ means connection 
or the connection that gradually exists between 
inhabitants and newcomers. Nexus is – literally 
and metaphorically – a huge complex structure 
consisting of various compartments that create a 
sense of unity together. Two hundred light tubes 
create a smooth movement that starts in the water of 
the Amstel River and moves upwards into the sky. 

Welcome to 
my home(town)
Lighting Design Academy

Welcome to my home(town) van de studenten van de 
Lighting Design Academy lijkt in eerste instantie een huis 
in een driedimensionaal perspectief. Wanneer je het 
echter vanuit veranderende invalshoeken bekijkt, blijkt 
het kunstwerk te bestaan uit een tweedimensionaal vlak 
van verlichte lijnen. Deze optische illusie is niet alleen 
een huis in perspectief maar ook een visie op de stad 
in samenhang met perspectieven van verschillende 
bezoekers en inwoners. 
At first sight, Welcome to my home(town) by the 
students of the Lighting Design Academy looks like 
a three-dimensional house. When you look at it from 
different angles, however, the artwork turns out to 
be made out of a two-dimensional framework of 
illuminated flat lines. This optical illusion represents a 
city with various perspectives from locals and visitors in 
different dimensions.
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The LACE
Choi+Shine Architects

The Lace van Choi+Shine Architects bestaat uit 18 
handmatig geweven panelen die gemaakt zijn 
van licht reflecterende draad. Het indrukwekkende 
kunstwerk symboliseert de verwevenheid van 
verschillende mensen, culturen en (infra)structuren in  
Amsterdam. Het kunstwerk verbeeldt het traditionele 
Hollandse kanten kapje en tegelijkertijd zijn er 
Koreaanse vouwtechnieken toegepast waardoor 
dit kunstwerk net zo’n culturele mengelmoes is als 
Amsterdam zelf. 
The Lace by Choi+Shine Architects consists of 18 
manually-woven panels made out of light-reflecting 
thread. The impressive artwork symbolizes the 
interconnectedness of Amsterdam where different 
people, cultures and structures come together. The 
Lace depicts a traditional Dutch cap while making 
use of unique Korean folding techniques, making this 
artwork a culture melting pot just like Amsterdam.

Bridge of the Rainbow
Gilbert Moity

Door Bridge of the Rainbow ferm in het stadsgezicht te plaatsen 
maakt Gilbert Moity een ongrijpbaar natuurlijk fenomeen 
tastbaar. Het kunstwerk symboliseert de ruimdenkendheid en 
diversiteit die typisch zijn voor Amsterdam. Het kleurverloop in 
de regenboog kan worden gezien als een weergave van de 
LGBTQIA (lesbian, gay, bisexual, transsexcual, queer, intersex, 
asexual) scene. Amsterdam staat bekend als pionier in het 
omarmen van deze community en wordt als een van ’s werelds 
meest open(-minded) steden beschouwd. 
By placing Bridge of the Rainbow in the cityscape, Gilbert 
Moity makes an elusive phenomenon tangible. The artwork 
symbolizes the open-mindedness and celebration for diversity 
that Amsterdam is known for. The colors represent the LGBTQIA 
(lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, intersex, asexual) 
scene. Amsterdam is known to be a forerunner in embracing 
this community and is seen as one of the most open cities op 
the world. 

15000 and More
Studio Klus

Er zijn meer fietsen dan mensen in de 
Nederlandse hoofdstad. Er worden zelfs 
meer dan 15.000 fietsen per jaar uit de 

grachten gevist. Dit fenomeen vertelt ons 
veel over de Nederlandse fietscultuur en 

de stadse cultuur die bij Amsterdam hoort. 
15000 and more van Studio Klus is een 

lichtinstallatie die zowel Amsterdammers 
als bezoekers aan deze typische levensstijl 

herinnert.  
There are more bicycles than people in the 
Dutch capital. Every year, more than 15,000 
bikes are fished out of the city’s canals. This 

phenomenon tells us a lot about Dutch 
cycling culture in Amsterdam. 15,000 and 

more by Studio Klus is a light installation that 
reminds both ‘Amsterdammers’ and visitors 

of this unique lifestyle. 

WISP
Pitaya

Alle levende wezens zenden energie uit. Bomen 
doen dit ook. WISP van het Franse collectief Pitaya 
maakt deze energie, die gewoonlijk onzichtbaar is, 
zichtbaar. De energietransitie wordt zichtbaar door 
bundels van licht. De bomen staan trots als verlichte 
wachters terwijl de lichtslierten een dynamisch 
lichtballet vormen. WISP bewaakt sierlijk de grens 
tussen water en land. 
All living creatures transmit energy. Trees do as well. 
WISP, created by the French collective Pitaya, ensures 
that the transmission of energy becomes visible 
through bundles of light. The trees are positioned 
almost like guards along the canal while the wisps 
form a dynamic light ballet. WISP protects the border 
between the water and the land with grace. 

SOUVENIR
Erik Kessels

We schaffen souvenirs aan in de hoop dat ze ons terug zullen 
brengen naar een bijzonder moment of bijzondere plek.  
De installatie van Erik Kessels bestaat uit een klein 
rijdend museum met herinneringsobjecten van de tien 
werelderfgoederen in Nederland. De objecten zijn ontworpen 
door studenten van verschillende designopleidingen en 
bieden een verfrissend alternatief voor de vaak traditionele en 
goedkoop geproduceerde prullen die we kennen als souvenirs..
We purchase souvenirs in the hope they will bring us back to a 
special moment in time or to a special place. The installation by 
Erik Kessels consists of a small traveling museum with memory 
objects from the 10 Word Heritage sites of the Netherlands. 
The objects were designed by students from numerous design 
schools and offer a refreshing alternative for the often traditional 
and cheaply produced trumpery we know as souvenirs. 
designed by students from numerous design schools and offer 
a refreshing alternative for the often traditional and cheaply 
produced trumpery we know as souvenirs. 

In samenwerking met  In cooporation with: Stichting Werelderfgoed Nederland

Flower Strip
Aether & Hemera

Elk voorjaar wordt het Nederlandse landschap beschildert 
met prachtige strepen van kleur, veroorzaakt door 

duizenden bloembollen die ontkiemen en bloeien. Flower 
Strip van Aether & Hemera bied je de mogelijkheid om 

dezelfde esthetiek te ervaren in de wintermaanden en geeft 
het fenomeen een nieuwe context door het gebruik van 

licht en door de bloemen in water te plaatsen. 
Every spring the Dutch landscape is adorned with beautiful 

stripes of color, thanks to the blooming of thousands of 
flower bulbs. Flower Strip by Aether & Hemera gives visitors 

the possibility to experience the same spectacle in the 
winter months and gives the phenomenon a new dimension 

by using light and placing the flowers in water.

In samenwerking met  In cooporation with: Ambassade Hotel

In samenwerking met  In cooporation with: First Class Hotels
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De vijfde editie van de Illuminade draaide om het thema Biomimicry, 'Think like 

nature'. De route bevond zich wederom in de Historische Weesper- en Plantagebuurt 

en leidde bezoekers door de tuin van de Protestantse Diaconie en de Hermitage, 

het Wertheimpark en de 380 jaar oude Hortus Botanicus. Al deze plekken werden 

speciaal voor het festivalpubliek in de avonduren opengesteld.

Thema
De Illuminade stond volledig in het teken van Biomimicry. De werken bevonden zich 

op het snijvlak van kunst, natuur, wetenschap en innovatie. Biomimicry is een deels 

wetenschappelijke ontwerpbenadering waarbij architecten, designers en ingenieurs 

naar de natuur kijken om tot nieuwe en duurzame oplossingen te komen. Alles wat 

de mens heeft ontworpen heeft de natuur al eens eerder gedaan. En veel beter! 

Ze ontwerpt namelijk zonder verspilling van energie en grondstoffen. En zonder 

afvalmateriaal. De natuur gebruikt natuurlijke chemie en slechts een zeer beperkt 

aantal ruim voor de hand zijnde materialen. Door de keuze van dit onderwerp zijn 

kunstenaars uit de hele wereld door de natuur geïnspireerd geraakt om – speciaal 

voor deze route – lichtkunstwerken te ontwerpen. Licht werd gebruikt als taal om te 

begrijpen hoe de natuur dingen doet en gaf bezoekers daarbij een nieuwe kijk op 

Amsterdam.

The fifth edition of Illuminade revolved around the theme Biomimicry, Think like 

nature. For the fifth time the route was located in the historic Weesper- en Plantage 

neighbourhood and took visitors through the garden of the Protestant Diaconate and 

the Hermitage, the Wertheimpark and the 380 years old Hortus Botanicus. All these 

location were specially opened in the evening hours at the duration of Illuminade. 

Theme
The Illuminade was all about Biomimicry. Biomimicry is a partly scientific approach 

in which designers, engineers and architects look at nature to find new durable 

solutions to mankind’s problems. Everything man has made, has been done by 

nature before. And sometimes even much better! Nature designs without wasting 

energy and resources. Nature uses natural chemicals and only a very limited 

number of materials. By choosing this topic, artists from all over the world were 

inspired to design light structures especially for the walking route Light is used here 

as a language to understand how nature does things and thereby gives us an 

unexpected view of Amsterdam.

IN CIJFERS

210.000 wandelaars

2.3 kilometer

2800 gidsrondleidingen

20 kunstwerken

70 vrijwilligers 

50 dranghekken

IN NUMBERS

210.000 visitors

2.3 kilometers

2800 guided tours

20 artworks

70 volunteers 

50 barriers

Illuminade kunstwerken:
- Hourglass: 80 uur aan filmmateriaal.
-  What’s he building in there: verbeeld maar liefst 10 

verschillende verhaallijnen.
-  Rhizome House: heeft in vier containers, 30 kilometer 

in 2 maanden afgelegd op zee om op tijd te arriveren.  
- Eye beacon: bestaat uit 318 textiel modules.

Illuminade artworks:
- Hourglass: 80 hours of film footage.
-  What’s he building in there: 10 different storylines in 

one artwork. 
-   Rhizome House: traveled 30 kilometre in two months 

with four containers on a freighter.   
- Eye beacon: exists of 318 textile modules.
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Touching a Nerve
Lydia Fraaije

Nerve is een organisch kunstwerk dat bijna uit 100% gerecycled 
materiaal bestaat. Het is gebouwd met afvalmateriaal 

van glasvezels die worden gebruikt in datatransport en 
internetconnecties, waardoor het doet denken aan ons 

zenuwstelsel. Het kunstwerk probeert je tevens te laten doen 
realiseren dat als we willen overleven, we de grote database van 

kennis moeten gebruiken die de natuur 2.8 miljoen jaar heeft 
ontwikkeld, om weer in balans te komen met het ecosysteem.

Nerve is an organic artwork that consists out of almost 100% 
recycled material. It is built using waste material from glass 

fibers that are used in data transport and Internet connections, 
resembling our nervous system. The artwork makes us realize 

that if we want to survive, we have to use the large database of 
knowledge the earth has built up over the past 2.8 billion years, 

to bring the ecosystem into balance again. 

Rotifers
Nicole Anona 
Banowetz

Wist je dat raderdieren gedeeltes 
van hun DNA op aarde achterlaten 
om door te geven aan toekomstige 
generaties? Rotifers van Nicole Anona 
Banowetz geeft een microscopische 
kijk op de kringloop van het leven van 
raderdieren. Het kunstwerk representeert 
op een bepaalde manier de kringloop 
van het leven in de natuur in de 
algemene zin. 
Did you know that rotifers leave parts 
of their DNA on earth to pass on to 
future generations? The artwork Rotifers 
by Nicole Anona Banowetz provides a 
microscopic view on their circle of life. In 
a way, it represents the circle of life in a 
more general sense as.well.

SONAR Light Pulse
Paul Cremers

SONAR Light Pulse is geïnspireerd door de 
manier waarop vleermuizen navigeren via 
sonar (sound navigation and raging). Paul 
Cremers besloot om en lichtgolf in plaats 
van een geluidsgolf voor zijn kunstwerk te 
gebruiken om dit zo geheten echolocatie 
principe te visualiseren. Hoe het werk? Roep! 
En stuur een lichtgolf door de ondergrondse 
tunnel. 
SONAR Light Pulse was inspired by the way 
bats navigate, using sound waves and 
echoes to determine where objects are in 
space. Paul Cremers decided to use a light 
wave instead of a sound wave to visualize 
this echolocation principle. How does it 
work? Shout and send a light wave through 
the underground tunnel! 

Green House
Victor Engbers

De wetten van de wetenschap vertellen 
ons dat glas niet lichtgevend kan zijn. 

Kunstenaar Victor Engbers koos ervoor 
de natuurwetten te negeren en op 

een onderzoekstocht te gaan om het 
onmogelijke mogelijk te maken. Hij kwam 

erachter dat uraniumglas (dat al meer 
dan 2000 jaar oud is) oplicht in UV-licht. 

Het resultaat? Een speciaal geblazen 
lichtgevende kas. 

The laws of science tell us that glass 
cannot be illuminated. Artist Victor Engbers 

chose to ignore these laws and went on 
a research quest  to make the impossible 

possible. He found out that uranium glass, 
which has existed for more than 2,000 years, 

lights up in UV light. The result? A uniquely 
blown illuminated greenhouse.

Mini-Biomimicry
Stichting Schoolbuurtwerk

Onder begeleiding van Stichting Schoolbuurtwerk, een stichting 
die programma’s samenstelt om kinderen met hun buurt te 
verbinden, namen acht basisscholen uit Amsterdam deel aan 
een bijzonder project om een kunstwerk voor de Illuminade 
wandelroute te creëren. Via workshops leerden kinderen over 
het thema ‘biomimicry’. Na de opdracht om ‘als de natuur te 
denken’, deelden de kinderen hun opvattingen over innovatie en 
duurzaamheid in een aantal kleine kunstwerken.
With the guidance of Stichting Schoolbuurtwerk – a foundation 
that connects children to their neighborhoods through 
customized programs – eight primary schools took part in a 
special project to create an artwork for the Illuminade walking 
route. During a workshop the Illuminade theme ‘biomimicry’.  
After being asked to ‘think like nature’, the children shared their 
views on innovation and sustainability, creating a number of  
small artworks. 

Mens - Human
Edson Bruno Filho

Mens-Human illustreert dat de natuur zich niet beperkt 
tot onze externe omgeving, maar dat wij zelf ook tot de 
natuur behoren. Volgens kunstenaar Edson Bruno Filho 
zijn lucht, water en het brein de meest cruciale elementen 
die nodig zijn om te leven. Dit beeld ontstond letterlijk 
draad voor draad en beeldt ons vaatstelsel uit. Met water 
in zijn buik (inclusief drijvende eend) en een boom die uit 
zijn hoofd groeit, is dit kunstwerk een wereldbeeld van de 
mens, in een man. En de spin is de constructeur… 
Mens-Human illustrates that nature is not limited to our 
external surroundings, but that we belong to nature as 
well. According to artist Edson Bruno Filho, air, water 
and the brain are the most crucial elements to live. This 
statue literally emerged thread by thread and depicts 
our vascular system. With water in its belly (including a 
floating rubber duck) and a tree that grows from its head, 
this artwork is a worldview on humanity, in a man. And the 
spider is the conductor… 

In samenwerking met  In cooporation with: Cordaan, Outsider art Museum

In samenwerking met  In cooporation with: Mocca
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Greenpigs
BIBI

‘Pigs might fly’ is een Engels gezegde dat 
aangeeft dat iets hoogstwaarschijnlijk niet 
gaat gebeuren. En toch bestaat GREEN 
PIGS van BIBI uit vliegende varkens in een 
boom. Deze grappige installatie heeft iets 
weg van een humoristische cartoon maar is 
tegelijkertijd een symbool voor recyclen en 
positivisme, terwijl het kunstwerk tegelijkertijd 
statistisch de klimaatverandering confronteert. 
 ‘Pigs might fly’ is a saying that indicates that 
something is probably never going to happen. 
And yet, GREEN PIGS positions flying pigs in 
a tree. This humorous installation reminds 
you of a cartoon but is actually a symbol 
for recycling and positivity while satirically 
confronting climate change cynics as well. 

Under influence
Iemke van Dijk

Under Influence is een parametrisch 
ontwerp. Dit betekent dat elk element even 

belangrijk is voor het complete systeem. Op 
het eerste gezicht lijken de reflecterende 

elementen van Under Influence 
simpelweg te drijven. Na een langere 

blik zal je je realiseren dat ze van positie 
veranderen, met een subtiel en abstract 

lichtschouwspel als gevolg.
Under Influence is a parametric design, 
meaning that every element is equally 

important for the system. At first sight the 
artwork’s reflecting elements seem  to 

simply float. After a closer look, you will 
realize that they change position, creating 

a subtle and abstract light spectacle. 

Enthalpy
John Bell

Normaal gesproken kunnen alleen koudbloedige 
dieren zoals slangen met infrarood zien. John 
Bell gebruikte modern infraroodtechnieken om 
hittehandtekeningen te visualiseren door ze in 
levensgrote geestverschijningen te veranderen, 
die een reproeductie van de bezoeker blijken 
te zijn. De meting van deze thermische energie 
hete heet enthalpie, vandaar de naam van dit 
interactieve kunstwerk. 
Usually only coldblooded animals such as snakes 
can see infrared. John Bell used modern infrared 
technologies to visualize heat-signatures in a 
life size ghost appearance, that turn out to be a 
reproduction of the visitor. The measurement of 
this thermic energy is called enthalpy, thus the 
name of this interactive artwork. 

Tree Hugger, Daan van Hasselt & Asia Jackowska
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Dancing with Trees
Reanna Niceforo & Phil Sutherland

Op het eerste gezicht lijkt deze installatie een projectie van een 
dansende boom. Na een tweede blik wordt duidelijk dat er 

een persoon in een hokje de boom laat bewegen door middel 
van armbewegingen. Reanna Niceforo enand Phil Sutherland 

creëren een symbiotische relatie tussen het publiek en kun 
kunstwerk, waar het publiek de wind wordt die de boom laat 

dansen en tegelijkertijd de boom zelf wordt. 
At first sight this installation appears to be a projection of a 

dancing tree. At a second glance it becomes clear that there 
is a person in a special booth making the tree move by moving 

his or her arms. Reanna Niceforo and Phil Sutherland create 
a symbiotic relation between the audience and the artwork, 

where the audience becomes the wind that allows the tree to 
dance, while becoming the tree at the same time. 

You Lookin’ at Me?
Tropisme Art & 
Science Collective

Wanneer je het Wertheim park betreedt, dring je 
het territorium van grote lichtgevende oogvallen 
binnen die je met indringende blikken hun best 
doen om je te intimideren en weg te jagen. 
Wanneer een vreemdeling onze persoonlijke 
ruimte betreedt kan een defensieve, territoriale 
of grillige reactie het gevolg zijn. You Lookin’ At 
Me? Door Tropisme Art & Science Collective legt 
de nadruk op het tegenovergestelde: tolerantie. 
When you enter the Wertheimpark, you enter 
the territory of large illuminated eyeballs that try 
to intimidate you and scare you away with their 
penetrating stares. Similarly, when a stranger 
enters our personal space, we might react 
in a defensive, territorial or capricious way. 
You Lookin’ At Me? by Tropisme Art & Science 
Collective puts the emphasis on the opposite 
response: tolerance. 

Hourglass
Wilhelmusvlug

Wilhelmusvlug heeft een jaar lang 
beeldmateriaal verzameld in het 
Wertheimpark met een time-lapse 
camera. Hourglass visualiseert het 
verstrijken van de tijd in een installatie 
die de metamorfose van de natuur 
door de vier seizoenen laat zien,  
in een minuut lange projectie. 
Wilhelmusvlug gathered footage of 
the Wertheimpark with a time-lapse 
camera for the duration of a year. 
Hourglass visualizes the passing of 
time in an installation depicting the 
metamorphosis of nature across 
four seasons, in a one-minute long 
projection. 

Living Pods
Anouk Wipprecht

High-tech modeontwerpster Anouk Wipprecht maakt gebruikt van 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën waarbij eigenschappen 
van levende organismen worden geadopteerd, om te laten zien dat 
een meer symbiotische relatie tussen de mens en de natuur mogelijk 
is. Met Living Pods heeft zee een kunstwerk gecreeerdgecreëerd 
dat tevens een robotachtig licht accessoire is. De bloemen zijn w 
aterafstotend gemaakt met behulp van dezelfde techniek die in de 
ruimtevaart, luchtvaart en duiksport wordt gebruikt.
High-tech fashion designer Anouk Wipprecht applies the 
developments of new technologies where she adopts the 
characteristics of living organisms in her designs, to demonstrate 
that a more symbiotic relationship between humans and nature 
can exist. With Living Pods she created an artwork that is also a 
robotic light accessory. The flowers are water repellant as the same 
technique has been applied as in aerospace, aviation and diving. 

Human Beeing
The Constitute

Met Human Beeing focust The Constitue zich op bijen 
in ons stedelijk en ecologisch system. Bijen spelen 

een cruciale rol in het balans houden van de natuur 
en het overleven van de mens hangt af van deze 

insecten. Dit visuele kunstwerk, dat op de façade van 
Hortus Botanicus Amsterdam is geprojecteerd, verbindt 

ons met de natuur en de stad waar we in leven. The 
Constitue heeft voor deze projectie zelf bijen in een 

maquette van het gebouw honingraten laten bouwen. 
With Human Beeing The Constitute focuses on the 

bees in our urban and ecological systems. Bees play 
a large role in keeping nature in balance, and man’s 
survival depends on these insects. This visual artwork, 

which is projected on the Hortus Botanicus Amsterdam, 
connects us to nature and the city we live in. For this 

projection, The Constitute had actual bees build 
honeycombs in a scale model of the building. 

Translucent
Studenten van de HvA 
en de Breitner Academie

Dit project van studenten van de HvA, Breitner Academie en 
ACIN lijkt een doodgewone lantaarnpaal, maar het kunstwerk 
heeft een eigen bron van licht. Je wordt begroet door een 
lichtje dat langs de paal naar boven schiet en de lamp aan zet. 
Hierdoor wekt Translucent de indruk van een levend wezen in 
een object dat normaal gesproken als levenloos wordt ervaren. 
This project created by the students of the HvA Breitner 
Academie and ACIN seems to be a normal lamppost, but 
the artwork has its own source of light. A light that shoots up 
along the pole and turns on the lamp greets you. As a result 
Translucent gives visitors the impression that this usually lifeless 
object is a living creature. 

In samenwerking met  In cooporation with: Hortus Botanicus Amsterdam, Somfy
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From Twente with Love
Randy van Lingen 
& Vanessa Evers

Op initiatief van de Twenste Ambassade, Almelo 
Promotion en het Stadsfonds Almelo hebben 
kunstenaar Randy van Lingen en professor sociale 
robotica Vanessa Evers van Universiteit Twente het 
kunstwerk From Twente With Love gecreëerd. Het 
interactieve kunstwerk dat reageert op bezoekers hun 
aanraking laat de wereld van robotica en de natuur 
samen komen in het midden van Amsterdam. 
Together with the Twentse Ambassade, Almelo 
Promotion and the Stadsfonds Almelo, artist Randy 
van Lingen and Professor of Social Robotics at the 
University of Twente Vanessa Evers created the 
artwork From Twente With Love. The interactive artwork 
reacts to the touch of visitors and brings together 
the world of robotics and nature in the center of 
Amsterdam. 

Flowering Phantasm
Clay Dorse Odom/ 

StudioMODO

Een ‘phantasm’ is een verschijning of illusie, een 
organisme dat alleen in onze geest bestaat. Dit 

droombeeld van Clay Dorse Odom is een hybride 
wezen dat moeilijk te bevatten is maar tegelijkertijd 

een bepaalde vertrouwdheid oproept. Het kan 
een bloem zijn, een vleesetende plant of een 

beest. Flowering Phantasm is al deze dingen. Maar 
toch beperkt het zich niet tot iets specifieks. 

A phantasm is an appearance or an illusion;  
a figment of the imagination. Clay Dorse Odom’s 

fantasy is a hybrid creature that is hard to pin 
down but is quite familiar at the same time. It 

can be a flower, a flesh-eating plant or a beast. 
Flowering Phantasm is all of these things, yet is not 

limited to something specific. 

Tree Hugger
Daan van Hasselt & 
Asia Jackowska

Wist je dat bomen onder de grond met hun wortelen met 
elkaar verbonden zijn? Dit principe zal steeds vaker worden 
toegepast in architectuur waarbij clusters van gebouwen 
worden ontworpen die ondergronds verbonden zijn en daarom 
sterk genoeg zijn om aardbevingen en orkanen te overleven. 
Tree Hugger nodigt je uit om een boom te knuffelen. Zodra je 
de boom omarmt licht hij op. Omdat alle bomen verbonden 
zijn zal jouw energie ook de naburige bomen doen oplichten.
Did you know that trees are connected underground with their 
roots? This construction can be applied in architecture as well, 
where clusters of buildings can be connected underground, 
making them strong enough to survive earthquakes and 
hurricanes. Tree Hugger invites you to hug a tree, to make it 
light up. Since all the trees are connected, your energy will light 
up the neighboring trees as well.

Rotifers, Nicole Anona Banowetz
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Partner cases  Brand partnerships Partner cases Cultural partners

Steun van haar partners is ontzettend belangrijk voor 

Amsterdam Light Festival. Afgelopen editie zijn we weer 

veel partnerships aangegaan met bekende merken,  

de culturele sector of educatieve instellingen. Veel 

partners hebben wij al vanaf de start van het festival 

aan ons mogen binden. 

Support of her partners is incredibly important to 

Amsterdam Light Festival. Pas festival we once again 

initiated many partner partnership. Think of famous 

brands, cultural and educational institutes. 

Bose
Internationaal audioleverancier Bose zocht manieren om hun draadloze  

koptelefoon 'QuietComfort 35' onder de aandacht te brengen bij een jonge 
doelgroep. In een unieke samenwerking met Amsterdam Light Festival  

organiseerde Bose een audio en licht experience voor een groep 'up en co-
ming' jonge (instagram) bloggers. Tijdens een vaartocht langs de kunstwerken 

van Water Colors kregen de bloggers door middel van de BOSE koptelefoon 
een unieke audiovisuele ervaring voorgeschoteld. Maar liefst 25 internationale 

bloggers en vloggers waren aanwezig en deelden met een special hashtag 
hun ervaring. Daardoor werd zowel voor het festival als voor Bose veel aan-

dacht werd gegenereerd. 
International audio supplier Bose wanted to promote their wireless headphone 

QuietComfort 35 to a younger target group. Together with Amsterdam Light 
Festival Bose organized a special light and sound experience for young, influ-
ential Instagram users. During a special boat ride along the boat route Water 
Colors, the Instagrammers received a pair of new headphones that provided 

a unique sound experience. More than 25 bloggers and vloggers participated 
and shared their experiences with a special hashtag, ensuring that Bose and 

Amsterdam Light Festival were brought to the attention of the target group. 

KLM
In het kader van destination management Amsterdam vormt Amsterdam 
Light Festival een relevant aanknopingspunt om meer bezoekers uit het 
buitenland naar de stad te vliegen. KLM ondersteunt al sinds de start het 
festival door het mogelijk te maken om buitenlandse bezoekers naar  
Amsterdam te vliegen. Door middel van social media campagnes, sweep-
stakes en publicaties in Holland Herald Magazine genereerde KLM extra 
aandacht bij de landen van herkomst van de kunstenaars. Amsterdam Light 
Festival vervult een centrale rol in de wintercampagne van KLM. 
Amsterdam Light Festival gives a lot of opportunity to fly more visitors to  
Amsterdam during wintertime. Since the very first edition of Amsterdam Light 
Festival, KLM has been supporting the festival. Festival artists and participants 
from abroad are being flown in by KLM. Trough social media campaigns, 
sweepstakes and publications in Holland Herald magazine KLM generates  
attention in the countries were the artists hail from. Amsterdam Light Festival 
has a central role in de winter campaign of KLM. 

UNstudio & MDT-TEX
Wereldbekend architectenbureau UNstudio bundelde haar krachten 
met het Duitse MDT-TEX om voor Amsterdam Light Festival een ‘State 
of the Art” paviljoen te maken. MDT-TEX is gespecialiseerd in textiel 
en membranen voor bijvoorbeeld  grote parasols. Door het com-
plexe ontwerp van UNstudio oprichter Ben van Berkel uit te voeren 
konden zij hun innovatieve capaciteiten aan een groot publiek 
tonen. Voor UNstudio bood het ontwerpen van dit paviljoen een 
mooie kans om te tonen dat zij zich ook buiten de reguliere archi-
tectuur kunnen bewegen. Het paviljoen kreeg internationale media 
aandacht van grote design- en architectuurbladen als Designboom 
en Archilovers. 
World-renowned architecture firm UNstudio bundled forces with 
German MDT-TEX to create a state-of-the-art pavilion for Amsterdam 
Light Festival. MDT-TEX designs, manufactures and supplies innovative 
and high-quality sun-protection systems. By executing the complex 
design by UNstudio’s Ben van Berkel they were able to demonstrate 
their productive capabilities to a wide audience. UNstudio used the 
opportunity to show that their expertise is applicable even outside the 
realm of contemporary architecture.

Speed of Light
De jonge architect en kunstenaar Caspar Noyons mobiliseerde stichting Tolhuistuin 
en Amsterdam Light Festival om zijn droom te verwezenlijken. Langs de oever van 
het IJ presenteerde hij The Speed of Light Project. Een installatie en educatieproject 
die mensen bewust maakte van ons zonnestelsel. Een pad van licht verbond minia-
tuurweergaves van de zon en de aarde. De wandeling tussen beide nam ongeveer 
8 minuten en 20 seconden in beslag. Precies de tijd die licht erover doet om van de 
zon naar de aarde te reizen. Bezoekers werden in hun wandeling begeleid door een 
kosmische audiotour. Het project werd gekoppeld aan meerde basisscholen in de 
omgeving om de jeugd op een laagdrempelige wijze, meer bij te brengen over ons 
zonnestelsel. 
Young architect and artist Caspar Noyons worked with Stichting Tolhuistuin and  
Amsterdam Light Festival to fulfil a long-time dream of his. Along the shores of the IJ 
River he initiated the  Speed of Light project. The installation was developed to  
create more awareness for our solar system by constructing a path of light that  
connected two scaled miniature versions of the Earth and the Sun. The 8 minutes and 
20 seconds it took to walk the path is the same amount of time it takes for light from 
the Sun needs to reach the Earth. Visitors could enjoy a cosmic audio tour during 
their visit. Many primary schools in the neighbourhood were involved with the project 
to teach children more about the universe and our solar system in a playful way.

Hortus Botanicus Amsterdam
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseerde de Hortus Botanicus een gratis 

avondopenstelling gedurende de Illuminade. Iedere avond konden bezoekers tussen 
17.00 en 22.00 de feeërieke stadstuin bezoeken. In samenwerking met Somfy en  

Amsterdam Light Festival presenteerde Anouk Wipprecht in de tuin haar door de  
natuur geïnspireerde couture en lampen. Ter gelegenheid van deze avondopen- 

stelling opende de Hortus tevens met groot succes een tijdelijk pop-up restaurant in 
de Oranjerie. Op deze manier was de Hortus in de gelegenheid om meer inkomsten te 

genereren gedurende de Illuminade. 
For the fifth year in a row Hortus Botanicus participated in the Amsterdam Light  

Festival. For three weeks during the Illuminade walking route the garden was freely  
accessible. Each night between 17.00 and 22.00 the enchanting city garden was

opened to the public. In cooperation with Anouk Wipprecht, Somfy and Amsterdam 
Light Festival Wipprecht presented her nature inspired couture and lamps. In addition

the Hortus Botanicus opened a pop-up restaurant to create a new revenue stream. 

Het Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum is op zoek naar nieuwe manieren om zich in de 
stad te profileren. Door zich te verbinden aan initiatieven als Amsterdam 
Light Festival treedt het museum meer buiten haar eigen muren. Een  
belangrijke doelstelling binnen de ontwikkeling van het museum. Amster-
dam Light Festival nodigde de Nederlandse kunstenaar en scenograaf 
Reier Pos uit om in samenwerking met het museum een laserprojectie op 
diens gevel te maken. Deze projectie, gemodelleerd naar de eeuwenoude 
blauwdruk van ’s Lands Zeemagazijn, benadrukte op een laagdrempelige 
manier de oorsprong van dit iconische gebouw. 
The National Maritime Museum is looking for interesting ways to reach new 
audiences. By participating with initiatives like Amsterdam Light Festival, 
they are able to reach out of the museum walls, an important goal of the 
museum’s new board. Amsterdam Light Festival invited Dutch artist and 
scenographer Reier Pos to collaborate with the museum to create a large 
laser projection on the building’s façade. This laser projection was  
modelled after the original blueprint of the building and showed the  
history of the building in an accessible and artistic manner. 

Lowlight Photography 
work-shop / Instagram 
Workshop 
National Geographic Benelux en Digifoto Starter selecteerden 
20 fotografieliefhebbers uit 435  geïnteresseerden om deel te 
nemen aan een exclusieve Lowlight Photography workshop. 
De betreffende workshop werd verzorgd door Amsterdam Light 
Festival jurylid en Magnum Photography award winnaar Cris 
Toala Olivares. 

Het eerste deel van de workshop vond plaats in de Paper Fac-
tory, de showroom van de Italiaanse papierfabrikant Fedrigoni, 
die afgelopen editie papier voor het festivaldrukwerk sponsor-
de. Het tweede deel van de workshop vond plaats in de koude 
nacht op een grote open sloep van Founding Partner Canal 
Company, waarbij Cris de deelnemers meteen uitdaagde om 
zijn lessen in de praktijk tot uitvoer te brengen.
In samenwerking met Instagramlegendes Marianne Hope en 
Dirk Bakker (Macenzo) organiseerde Amsterdam Light Festival 
een Telephone Photography Workshop. Hope selecteerde 10 
deelnemers uit de vele foto’s die via de speciale hashtag  
#amsterdamlightworkshop binnen kwamen. Tevens gaf NSMBL 
in een media partnership enkele plaatsen weg aan hun lezers. 
National Geographic Benelux and Digifoto Started selected 20 
photography enthusiasts out of 435 entries to take part in an 
exclusive Lowlight Photography workshop. The workshop was 
given by Amsterdam Light Festival jury member and Magnum 
Photography Award winner Cris Toala Olivares. The first part of 
the workshop took place in the Paper Factory, the showroom 
of Italian paper manufacturer Fedrigoni, whom sponsored the 
paper for this year’s Amsterdam Light Festival print. The second 
part of the workshop took place outside on a big open boat 
from founding partner Canal Company. Cris challenged the 
participants to immediately put their lessons into practice.
In collaboration with Instagram legends Marriane Hope and 
Dirk Bakker (Macenzo) Amsterdam Light Festival organized a 
special Telephone Photography Workshop. Hope selected 10 
participants from the many pictures that were entered through 
the special hashtag #amsterdamlightworkshop. Additionally, 
the blog NSMBL gave away a few spots to their readers. 

Firstclass Hotels
Sinds de eerste editie wordt het festival gesteund door First Class Hotels 

Amsterdam. Een samenwerkingsconsortium van drie- en viersterrenhotels in 
Amsterdam. Naast een financiële bijdrage vormt First Class Hotels één van de 
belangrijkste hospitality partners van het festival. Verschillende hotels bieden 
kamers aan om kunstenaars van het festival door het jaar heen en tijdens de 
opbouw van het festival te huisvesten. Daarnaast bieden de hotels geregeld 

ruimtes aan voor bijeenkomsten en relatiebijeenkomsten van het festival.  
Deze editie verbond het consortium zich aan het kunstwerk the Lace van 

Choi+Shine architects. De achterliggende gedachten en waarden van het 
kunstwerken sloten naadloos aan op de kernwaarden van First Class Hotels. 

Since the first edition First Class Hotels has been supporting Amsterdam Light 
Festival. A syndicate of three and four star hotels in Amsterdam. Next to a  

financial contribution, First Class Hotels has been one of the most important 
hospitality partners of Amsterdam Light Festival. Many different hotels within the 
consortium contribute by offering rooms the international artists trough out the 

year and during the build-up period of the festival. This edition the First Class 
Hotels adopted the artwork The Lace by Choi+shine architects.  

The theme of the artwork connected seamlessly to the values of the First Class 
Hotels of Amsterdam. 
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Amsterdam Creative  
Industries Network (ACIN)
Amsterdam Light Festival is in 2014 een meerjarige samenwerking aan-
gegaan met gemeente Amsterdam en ACIN, om technologische inno-
vatie te stimuleren. ACIN is het landelijke talent-, kennis- en businessnet-
werk voor de creatieve industrie en de ICT-sector. Hier worden bedrijven, 
onderzoekers en talenten op het kruispunt van de creatieve industrie 
en digitale technologie aan elkaar verbonden in verschillende projec-
ten. Dit jaar werkten studenten van de Hogeschool van Amsterdam en 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten onder begeleiding van 
ACIN aan het Illuminade kunstwerk Translucent. Deze tot leven gewekte 
lantaarnpaal heeft een permanente plek gekregen op de zogeheten 
Knowledge Mile in Amsterdam.
Amsterdam Light Festival has started a long-term collaboration with the 
city council of Amsterdam and ACIN in 2014, to stimulate technological 
innovation. ACIN is the nationwide talent, knowledge and business  
network for the creative industry and the ICT sector. Companies,  
researchers and talents are connected at the intersection of the  
creative industry and digital technology in different projects here.  
This year, students from the Hogeschool Amsterdam and the  
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten worked on the Illuminade 
artwork Translucent, with guidance of ACIN. This lamppost, which has 
been brought to life, has received a permanent spot on the so-called 
Knowledge Mile. 

Universiteit van Twente
Amsterdam Light Festival stimuleert kunstenaars om nieuwe technologie-
en toe te passen. Universiteit Twente specialiseert zich in maatschappelijk 
relevante technologische ontwikkelingen. Op initiatief van de Twentse Am-
bassade ontwikkelden studenten van de UT DesignLAB samen met hoog-
leraar sociale robotica Vanessa Evers en de Almelose kunstenaar Randy 
van Lingen een interactief kunstwerk, waarin de wereld van de natuur en 
sociale robotica samen komen. 
Amsterdam Light Festival stimulates artists to apply new technologies. 
The University of Twente specializes in social relevant technological de-
velopments. On the initiative of the Twentse Ambassade students at the 
UT DesignLAB developed an interactive artwork where the world of nature 
and social robotics come together, in collaboration with professor social 
robotics Vanessa Evers and artist Almelo artist Randy van Lingen. 

St. Schoolbuurtwerk & Mocca
Amsterdam Light Festival hecht veel waarde aan educatie en het betrekken van 
jeugd bij kunst. Onder begeleiding van Stichting Schoolbuurtwerk en Mocca 
werden acht Amsterdamse basisscholen door middel van creatieve workshops 
betrokken bij de wandelroute van het festival. Stichting Schoolbuurtwerk stelt 
projecten op om  kinderen met hun buurt te verbinden buiten de context van 
het klaslokaal. Met ondersteuning van Mocca, specialist in cultuureducatie, 
gaven zij basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 workshops  over biomimicry, het 
thema  van de Illuminade, waar ze leerden over innovatie en duurzaamheid. Dit 
resulteerde in het project Mini-Biomimicry, waarbij verschillende klassen hun kijk 
op het thema gaven door middel van eigen gemaakte kunstwerkjes. Een speci-
ale kinderjury selecteerde het kunstwerk You Looking At Me? van Tropisme, Art & 
Science Collective, als winnaar van een speciale kinderaward. 
Amsterdam Light Festival values education and involving kids with art. Under 
direction of Stichting Schoolbuurtwerk and Mocca, eight schools were included 
in the walking route of the festival through creative workshops. Stichting School-
buurtwerk is a foundation that initiates projects which connect kids to their 
neighborhood, outside of the context of the classroom. With support of Mocca, 
specialist in culture education, they gave primary school children about  
biomimicry, the Illuminade theme, where they learned about innovation and 
sustainability. This resulted in the project Mini-Biomimicry, where kids from differ-
ent grades gave their view on the theme through little artworks.  
A special kids jury selected the artwork You Lookin’ At me? From Tropisme  
Art & Science Collective.

Festivalhart Hoftuin
Claessens Erdmann 
Amsterdam Light Festival presenteerde deze editie in de tuin 
van de Protestantse Diaconie het Festivalhart. In samenwerking 
met het sociale restaurant van de Protestantse Diaconie Hoftuin, 
bouwde we een knus paviljoen naast het restaurant. Het paviljoen 
werd ontworpen door vaste designpartner Claesens Erdmann. 
Podiumbouwer Takayama tekende voor de uitvoer van het paviljoen. 
Rondom het paviljoen werden meerdere kunstwerken geclusterd 
waaronder de sociale projecten van Cordaan en  
Stichting Schoolbuurtwerk. 
In het festivalhart serveerde de Hoftuin een assortiment van  
biologisch, fairtrade, lokale of zelfs producten vanuit de eigen tuin. 
Het festivalhart diende tevens als startlocatie voor alle officiële 
rondleidingen en er werd een kiosk in het paviljoen gebouwd voor de 
verkoop van plattegronden en boekjes. 
This edition Amsterdam Light Festival presented the Festival heart in 
the courtyard garden of the Protestant Diaconate. In close collabora-
tion with the social restaurant of the Diaconate, Hoftuin we built a cosy 
pavilion next to the restaurant. The pavilion was design by festival 
design partner Claesens Erdmann. Stage builder Takayama executed 
the development and the build-up of the festival heart. Several art-
works were situated around the pavilion including the social project 
by Cordaan and Stichting Schoolbuurtwerk (children’s project). 
The Hoftuin served fair trade, bio friendly and locally grown products 
even from their own garden. Additionally the festival heart served as 
starting location of all official guided tours and an information desk 
was integrated were the festival sold maps and program booklets.  

Partner cases Educational partners Partner cases Design partners
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Festival tijdspad Festival time line
Amsterdam Light Festival kent een complex proces. Alle kunstwerken van het festival zijn 

nooit eerder vertoond en worden speciaal door en voor het festival geproduceerd.

Via een wereldwijde oproep worden kunstwerken door een internationaal jurypanel 

geselecteerd. Na selectie worden de kunstenaars uitgenodigd voor een tweedaagse 

kick-off bijeenkomst en een locatiebezoek. Na dit moment gaan de werken in productie 

om zes maanden later opgebouwd te worden in Amsterdam.

Amsterdam Light Festival has a complex development process. All artworks are specially 

produced for and by the festival.

Through an open call artworks are selected by an international jury panel. After selection 

all artists are invited for a two day kick-off and location visit. After the kick-off the artworks 

move to the production phase. Six months later the artworks are set up in in Amsterdam.

“Een recordaantal 
kunstenaars heeft zich 
ingeschreven voor 
de lustrumeditie van 
Amsterdam Light Festival 
2016-2017” 

Verkeersbreaus.info

“Grote namen staan 
in de rij voor het 
Amsterdam Light 
Festival”
Rogier van der Heide in NRC

“Toparchitecten op 
Amsterdam Light 
Festival”
Architectenweb.nl

JURY ART SELECTION ARTISTS KICK OFF IN FELIX MERITIS DEVELOPMENT PHASE
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“Of we het afkrijgen? 
Ik denk dat we 
doorwerken tot aan 
de premiere!”
Viktor Vicsek in Vrij Magazine

Festival tijdspad Festival time line

BUILD UP IN AMSTERDAM ARTIST MEETING AND WRAP UP
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Communicatie Communications
Met haar communicatie-uitingen bereikt Amsterdam Light Festival 

miljoenen mensen. Deze vijfde editie lag de focus sterk op een herkenbaar 

campagnebeeld in het Amsterdamse straatbeeld en landelijk op de NS 

stations. dit werd versterkt door commercials op landelijke en lokale televisie. 

With her communication efforts Amsterdam Light Festival reaches an 

audience of millions of people. During the fifth edition there was much 

emphasis on strong visibility in the city and nationwide on train stations. 

Enhanced by televised commercial both locally and national. 

“Al die 
versiering, 
fonkelend in de 
donkere nacht, 
geeft me altijd 
zo'n warm 
en feestelijk 
gevoel”
Annelie, hoofdredacteur Grazia

“We zijn 
ontzettend blij 
met het grote 
aantal nationale 
en internationale 
bezoekers”
Frédérique ter Brugge, festival directeur

IN CIJFERS

186 vlaggen

265 mupi's (outdoor)

150 tv commercials

10 specialzuilen

50 triangles

35.000 Light Books

50.000 plattegronden

IN NUMBERS

186 Flags

265 Mupi's (outdoor

150 TV commercials)

10 Special Pillars

50 Triangles

35.000 Light Books

50.000 Maps
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Media 
Amsterdam Light Festival was opnieuw zichtbaar in een groot aantal 

landelijke en regionale bladen. Tweemaal was het festival zichtbaar in 

het buitenlandse journaal (ZDF en TF1). 

Amsterdam Light Festival received high vissiblity in both regional, 

national and internatiol press. The festival was visible in the international 

news (ZDF and TF1).

Vrij magazine

Archdaily

ZDF Vrij magazine NRC

Mediawaarde groei

Media value growth

2012  € 1.000.000 

2013 € 1.800.000

2014 € 6.300.000  

2015 € 6.500.000

2016 € 8.500.000
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Festivalorganisatie 2016-2017

Rederijen Official Partners 

Official PartnersFounding Partner

Amstelrondvaarten
Amsterdam Boats
Amsterdam Boat Events
Amsterdam Boothuur
Boat Amsterdam
Blue Boat 
Canal 
Classic Boat Tours 
KINBoat 
Lovers 
Mokumboot 
Private Boat Tours 
Private Canal Cruises
Rederij Belle 
Rederij Friendship
Rederij de Jordaan 
Rederij Kooij
Rederij Mokum
Rederij de Nederlanden
Rederij 't Smidtje 
Rederij Staets
StichtingMotorschip Jonckvrouw
Those Damn Boat Guys 
TopRow

Beschermheer - Patron

Eberhard van der Laan, 

burgemeester van Amsterdam

Stichting Amsterdam Light Festival

Felix Guttmann, Voorzitter - Chairman

Caroline Receveur, Secretaris - Secretary

Hans Bakker, Penningmeester - Treasurer

Rogier van der Heide

Björn Stenvers 

Artistiek leider – Artistic leader

Rogier van der Heide

Festivaldirecteur – Festival Director

Raymond Borsboom

Jury - Jury

Rogier van der Heide, artistiek leider

Cris Toala Olivares

John Jaspers

Lydia Fraaije

Paul Vendel

Ralf Westerhof

Tim Molloy

Tracy Eck

Team - Team

Aart van Bolhuis

Bastiaan Schoof

Carlijne Woudstra - Oostergetel

Chloë Arkenbout

Danicia van Glanen - Weijgel

David Jansen

David Kuhlemeier

Elbert van Esveld

Fabian Jon Ming

Frank Odink

Frédérique ter Brugge

Freeke Gerritsen

Jeroen Henstra

Jeroen Kamp

Jochem Schulte

Jolanda Pel

Karin Hofmeijer

Koen van Oosterhout

Laura Beltran Villamizar

Lizzy Gallas

Loes Schouteten

Marieke de Vos

Marije van Kapel

Marit Scheffer

Marnix Heeger

Mattijn Boerkamp

Michiel van Rijn

Myrte Voormolen

Noëlle Jilderda

Patrick Giebels

Paul Swieringa

Rogier Cloin

Tessa Ver Loren van Themaat

Thalita Hauptmeijer

Technisch team – Technical team

Bram Akkermans

Ferry Veenman

Floris Nielen

Floris Trotz

Jan Aike Luchtenberg

Jan Marne Haak

Jasper de Vries

Jasper Harlaar

Jeroen Hardijzer

Jorn Kortooms

Michael Yallop

Nino van Warmerdam

Olav van Enkhuizen

Rinke Bartelink

Sjoerd Hogendoorn

Timo Muuse

Thijs Kempers

Thijs Wijnands

Wijnand van der Horst

Adviseurs - Advisors

Paul Jongen, adviseur juridisch

Esther Agricola, adviseur erfgoed

Maurits Groen, adviseur duurzaamheid

Geerte Udo, adviseur city marketing

Ontwerp - Design 

Claessens Erdmann 

Jacqueline Elich

Fotografie - Photography

Janus van den Eijnden

PR - PR

Coebergh PR

Met speciale dank aan:

De bewoners van Amsterdam en  

de vele vrijwilligers van het festival!

From Twente with Love, Randy van Lingen & Vanessa Evers
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Tot de volgende editie!
See you next year!

www.amsterdamlightfestival.com


