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 In het kader n het kader van het gegeven dat Leeuwarden in 2018 tot 
Culturele Hoofdstad van Europa is benoemd, heeft Dirk Hakze het initiatief 
genomen om een nieuwe editie in de reeks van The Colorfield Performance 
te ontwikkelen. 

Mienskip 

The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land- Art 
projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het 
idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele 
bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het 
mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het 
landschap vormen.  

Het idee voor deze nieuwe editie is om in het jaar 2018 een 
Gesamtkunstwerk te maken met 400 kunstenaars . Dit sluit wonderwel aan 
bij het centrale thema “Mienskip” van Culturele Hoofdstad 2018. Dit 
kunstwerk heeft de omvang van een Land-Art project.  

Elke dag werken een aantal kunstenaars aan de panelen. Dus na een paar 
dagen ziet dit landschap er alweer heel anders uit.  

 

Voor dit project heb ik inmiddels één van de panelen mogen schilderen.  

Op 30 juni zal ik nog een keer in actie komen! 
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       Met Lian tijdens de boekpresentatie van Bender:  

                               

 

Het boek Bender  

Het boek Bender is op  15 april officieel gepresenteerd 

bij De Kinderboekenwinkel aan de Rozengracht in  

Amsterdam.  In het jeugdjournaal van 28 april j.l. vertelt 

schrijfster Lian Kandelaar meer over haar missie en het 

ontstaan van het boek! 

Het boek is ook te koop via Bol.com 

------------------------------------------------ 

Hier kun je me tegenkomen binnenkort 

2 & 3 juni: Kunstmarkt tijdens Oranjewoudfestival – 

Oranjewoud (tegenover hotel Tjaarda) Hier zal ik ook 

werken aan een nieuwe pentekening. 

 30 juni: Deelnemer aan het kunstevenement in kader    

van de Culturele Hoofdstad 2018: De Colourfield 

Performance  

14 & 15 juli: Kunstweekend Beetsterzwaag –( Locatie 

Revalidatie Friesland – Hoofdstraat 3) 

 

September 2018 tot januari 2019:                                

Expositie bij Galerie Böhner in Mannheim (Du) 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2229447-lian-12-schrijft-boeken-over-bedreigde-diersoorten.html
https://www.bol.com/nl/p/bender/9200000084796704/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=r0hgjzPwkZ99UPMprqFITw.1.2.ProductImage
http://www.dirkhakze.com/projecten/the-colorfield-performance-ch-2018.html

