
ZelfbeeldZelfbeeldZelfbeeldZelfbeeld
17 oktober 2010



 

Aftrap zondag 17 oktober 2010 

12.00 - 13.30 uur WORKSHOP ZELFPORTRET
De workshop Zelfportret tekenen wordt gecombineerd met een heerlijke lunch.  
Kosten € 10,- p.p. voor de lunch en de workshop. Tekenervaring is niet nodig, reserveren wel.

13.30 - 16.00 uur GRATIS ZELFBEELDMIX 
13.30 - 13.45 uur Inleiding van kunstenaar Joachim Rotteveel op zijn werk ObserverObject.
13.45 - 14.30 uur Lezing Het zelfbeeld door de eeuwen heen door kunsthistoricus Louk Tilanus. 
14.30 - 14.45 uur De Ongeautoriseerde Biografie, Leidse Dichters dragen voor uit eigen werk.
14.45 - 15.15 uur Muzikale act De Wilde Nabokovs. Het zelfbeeld van De Wilde Nabokovs  
 wordt na ieder optreden bijgesteld. Balancerend op het slappe koord tussen  
 de zelfkant en de overkant worden muziek en teksten ter beoordeling  
 overgedragen aan een kritisch publiek.
15.30 - 15.40 uur Columnist Wijnand Noot reageert op ons aller zelfbeeld.

13.30 - 16.00 uur  ZELFBEELD INSTALLATIES 
Doorlopende installaties: van Joachim Rotteveel, Stijn Belle en Sanne Fennema, Wolfgang Bittner 
en theaterwerkplaats Ins Blau. 

13.30 - 16.00 uur INLOOP-WORKSHOP WIE BEN IK?  
Voor kinderen vanaf 6 jaar. Teken, knip en plak een beeld van jezelf o.l.v. kunstenaar Lyda Bekker.

Scheltema Zondags Zelfbeeld
tijdens de Wetenschapsdag op 17 oktober 2010

Hoe stellen wij ons zelfbeeld samen?  
Welke delen in de hersenen spelen daarbij 
een rol? Hoe zit het met het zelfbeeld door 
de eeuwen heen en hebben sociale media 
daar invloed op? Zelfbeeld = Zelfdoen.  
Met dat motto in gedachten, organiseren 
wij vier zeer levendige zondagen met 

actieve en achteroverleun-activiteiten. 
Kunstenaar Joachim Rotteveel gebruikt  
de modernste ontwikkelingen op technisch 
gebied voor een serie ‘zelfbeelden’.  
In 2010 volgen Scheltema en Festival  
Key Of Life deze kunstenaar op zijn weg 
naar Een Nieuwe Mens. 

Scheltema, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden | Voor meer informatie: www.scheltemacomplex.nl of www.fkol.nl  
Voor reservering workshop zelfportret en lunch: info@scheltemacomplex.nl of 071 51 61 880

Science Café Leiden, Festival Key of Life  
(21 t/m 23 oktober 2010) en Scheltema 
werken samen met Paul Schaminee aan 

deze serie zondagen. De volgende zondagen 
rondom Zelfbeeld vinden plaats op  
16 januari, 17 april en 16 oktober 2011


