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“De aarde is niet enkel de omgeving waarin wij leven. 
Wij zijn haar. Wij zijn deel van haar en zij is in ons en 
daarom dragen wij haar altijd met ons mee.” - Thich Nhat 
Hanh 

Door ons huidige leven zijn we uit het oog verloren dat de 
natuur deel is van ons en dat wij deel zijn van de natuur. In de 
natuur heeft alles een onderlinge samenhang en wij op onze 
beurt zijn verbonden met alles wat leeft.

VERBINDING vertrekt vanuit een holistische benadering 
en toont kunst en ideeën van kunstenaars, filosofen en 
wetenschappers over aarde en natuur. We stellen de volgende 
vragen.

Zijn mensen ook natuur?

Kan een bos de mens genezen?

Hebben we verschillen nodig?

Is het erg als spinnen uitsterven? 

Hebben olifanten vlinders nodig?

Is een druppel een zee?

Kunnen vliegjes de wereld vervuilen?

VERBINDING wil kinderen inspireren en 
aanwakkeren om hun relatie met de natuur te 
herstellen. Al spelend worden zij aangemoedigd 
om nieuwe mogelijkheden te ontdekken die hen 
anders laten omgaan met onze unieke planeet.

VERBINDING bestaat uit één wonderkamer, 
twee creatie-eilanden en zeven tafels waarop 
kunstwerken, video’s, objecten en vragen aanzetten 
tot reflectie over de natuur. Elke tafel heeft een 
specifieke focus en zet aan tot kunstzinnig leren en 
creëren:

• wij zijn de aarde
• alles is verbonden met alles
• de aarde is een wonder
• alles in de natuur is cyclisch 
• hoe meer de biodiversiteit, hoe sterker het leven
• het kleine zit in het grote en omgekeerd 
• de natuur verspilt niets 

Met een brief aan de aarde spreken kinderen hun hoop 
voor de toekomst uit. Op een website kunnen kinderen zich 
verbinden met andere kinderen en organisaties die hun 
bezorgdheid omtrent de aarde delen. 

VERBINDING is voor iedereen + 9 jaar
VERBINDING reist rond seizoen 2020/ 2021
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Rondleidingen
De productie wordt begeleid door professionele Rasa-gidsen. 
Zij zijn artistiek geschoold en bedreven in het ervaringsgericht 
samenwerken met kinderen.

Rondleidingen voor kinderen vanaf 9 jaar.
Duur: 90 minuten, maximum 25 deelnemers, voor bijzondere 
doelgroepen 15 deelnemers.

Kostprijzen:
• €90 (*) per rondleiding, 
• €100 (*) op weekend- en feestdagen of bij één enkele 

rondleiding per dag, 
• €200 (*) voor vorming voor leerkrachten en 

cultuurfunctionarissen (2 uur)

(*) kostprijzen zijn excl. verplaatsingen en 21% BTW.

Scenografie / Katleen Vinck

Tentoonstellingselementen:
• wonderkamer (kast) 
• video-installatie met interviews over verbinding
• zeven tafels met kunstwerken, video’s en objecten
• set filosofische vragen om in de ruimte te plaatsen
• creatie-eiland ‘brief aan de aarde’ 
(*) gemaakt in duurzame materialen

Concept en realisatie / Gerd Dierckx & Rasa-team 
Filosofie / Eef Cornelissen & Jelle De Schrijver

Praktisch
VERBINDING kan worden opgesteld 
in elke afsluitbare, verwarmde 
tentoonstellingsruimte van minimum 175 
m² met belichtingsmogelijkheden. De 
huurder zorgt zelf voor het transport heen 
(en terug, indien de volgende huurperiode 
niet aansluit) met een gesloten lichte 
vrachtwagen met laadruimte van min. 18 
m³. Eén technische medewerker van Rasa 
zal het transport en de op- en afbouw van 
de tentoonstelling ter plaatse superviseren 
i.s.m. drie medewerkers van de huurder.

Uitkoopsom
De huurprijs voor het project bedraagt  €2.750 excl. BTW (6%). 
Deze som is inclusief:

• bruikleen van het project voor 14 dagen
• verzekering van kunstwerken en installatie + onderhoud
• op- en afbouw met 1 technische medewerker van Rasa, excl. 

vervoersonkosten
• basispakket promomateriaal

Optie te bevestigen na 8 weken. De uitkoopsom is te vereffenen in 
twee schijven: de betaling van het voorschot van €1.250 bevestigt 
de inschrijving.
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Contact
RASA | www.rasa.be | 03 776 86 88 | rasa@rasa.be
Jezusstraat 6 bus 4 | 2000 Antwerpen

Gerd Dierckx | gerd@rasa.be | Artistieke leiding
Danny van Rumste | danny@rasa.be | Technische coördinatie
Hanne Groven| hanne@rasa.be  |  Educatie  en  communicatie
Dorien  Campforts | dorien@rasa.be | Boekingen en 
projectmanagement 


