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de Schemer zelfst.naamw. (m.)
de periode van verminderend licht tussen dag en nacht

het licht zelfst.naamw.

1) energie van de zon of een lamp waardoor je iets kunt zien
Voorbeeld:   `Een brandende kaars geeft weinig licht.` 
Antoniemen:   duister, duisternis
aan het licht brengen 
(zorgen dat (iets verborgens) bekend wordt) 
Synoniem: onthullen
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SCHEMERLICHT 2021

Boris Acket (audiovisueel kunstenaar, artistiek leider van 
Schemerlicht), Willem de Bruin (woordkunstenaar),  
Lumus Instruments (lichtkunstenaars), Jameszoo (componist), 
Jonathan Ho & Joris Koene (kunstenaar & ecoloog),  
Puck van Dijk (immersief theaterregisseur), Elias Mazian 
(componist), Vincent Rang (audiovisueel kunstenaar),  
Frank Collas (wetenschapper), Heleen Blanken (kunstenaar), 
Maarten Vos (componist), Jaco Schilp & Jan Willem 
Campmans (projectiekunstenaars), Danny van der Lugt 
(componist), Sem Schreuder (interaction designer),  
Toon Rooijmans (spatial designer), Gordon Hempton 
(akoestisch ecoloog), Zeno van den Broek (componist),  
Riyan van den Born (socioloog), Bas Koopmans (grafisch 
vormgever), Philip Akkerman (beeldend kunstenaar),  
Leon Houben (sterrenkundige), Bas Budel (ecoloog).  
Florian Dirkse (Co-founder Ocean Clean-up), Lilian 
van Daal (Product designer), Yohan Runhaar & 
Hugo Buurmeijer (Directeurs Reef Support), Jeroen 
van Herk (Landschapsecoloog), Robbert de Koning 
(Landschapsarchitect), Timo Lejeune (Lichtkunstenaar Lumus 
Instruments), Frank Mietes (Transitie-expert bij Alles Over 
Waterstof), Toke van den Hemel (adviseur bodemenergie IF 
Technology), Koert van Mensvoort (Directeur Next Nature 
Network), Eva Eikhout (presentator BNNVARA, Yung DWDD), 
Bertram van Rooij (Landschapsarchitect), Elsbeth van der 
Linde (manager ontwerp & aanleg bij Vitens, het grootste 
drinkwaterbedrijf van Nederland), Lydia Fraaije ( Biomimicry 
ontwerper), Tom Spanjaard (hoofddocent Innovatie & 
Creativiteit), Tom Kortbeek (designer & beeldend kunstenaar), 
Martijn Kruisweg (commercieel directeur bij Plantics),  
Damir Perkic (ontwikkelaar klimaatpositieve producten).
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Inleiding
Gewapend met kaplaarzen, een paraplu en een zaklamp 
onderzocht het publiek hun rol in het ecosysteem in de 
Botanische tuin van  Hortus Nijmegen tijdens de allereerste 
editie van Schemerlicht festival. Twaalf kunstenaars, vijf 
componisten en zes wetenschappers werkten samen aan twaalf 
kunstwerken met één verbindend narratief. De wandeling 
door het festival was als een wervelende rivier vol zintuiglijke 
ervaringen. De geluiden van imaginaire vogels, de stem van 
Willem de Bruin en composities met bloedcicades waren 
te beluisteren. Te zien  was onder andere de spectaculaire 
videomapping-installatie op de rotswand van LiGHT Up 
Collective en de vredige zonsopgang in de botanische tuin bij 
het concert ‘Nacht’ van componist en producer Jameszoo. 

Het festival verkende binnen het thema ‘Water Grenzen’ de 
letterlijke grenzen waarin de ogenschijnlijk afgezonderde 
menselijke maatschappij overgaat in de natuur en, specifieker, 
de waterwereld. Niet alleen de letterlijke grenzen kwamen aan 
bod, maar ook de grenzen die door het veranderende klimaat 
steeds zichtbaarder worden. Bezoekers kregen antwoord op 
vragen als: Hoe voelt het om ondergedompeld te worden door 
een overstroming? Wat is geluidsvervuiling? Wat is het effect 
van kunstmatige aanwezigheid in de natuurlijke omgeving? 

Met 9.000 bezoekers was Schemerlicht 2021 een succesvolle 
eerste editie te noemen. Het  programma kwam tot stand 
middels samenwerkingen tussen wetenschappers, componisten 
en kunstenaars in het Schemerlicht Lab en tevens werden er 
iteraties van bestaande werken geselecteerd door de artistieke 
leiding van het festival. De samenwerkingen met de Radboud 
Universiteit, INNOVATE, Drift om te dansen en Hortus 
Nijmegen zorgden voor verdieping van de tentoonstelling 
en de individuele werken. De bezoeker kon de werken op 
meerdere manieren ervaren (audiovisueel, conceptueel en 
tevens in de wandelroute als geheel) waardoor het festival 
voor veel verschillende doelgroepen aansprekend was. Uit 
de publieksenquête bleek dat de beoogde doelgroepen zoals 
onder andere jongvolwassenen en gezinnen zijn bereikt. In 
deze rapportage wordt u meegenomen in de successen en 
leerpunten van de eerste editie van Schemerlicht Festival. De 
beschrijving van het complete programma en de financiële 
rapportage zijn als bijlage toegevoegd bij dit verslag.

Totstandkoming programma
Uniek aan Schemerlicht festival is dat de kern van het 
programma wordt gevormd door de samenwerking tussen 
wetenschappers en professionele kunstenaars die gebruik 
maken van thema’s, data of technieken uit de natuur. Op basis 
van hun expertise en werkpraktijk werden in het afgelopen jaar 
kunstenaars en wetenschappers door Stichting Schemerlicht 
aan elkaar gekoppeld en uitgenodigd om samen nieuwe werken 
te maken. De kunstwerken zijn daardoor letterlijk het resultaat 
van de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines. 
Om elkaar te leren kennen, inspiratie op te doen en samen te 
werken kwamen de kunstenaars en wetenschappers samen in 
het Schemerlicht Lab. 

Voor deze eerste editie is het maakproces op gang geholpen 
door de artistieke leiding van het festival. Voorafgaand aan 
het Schemerlicht Lab werden meerdere werken geïnitieerd 
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en de conceptontwikkelingsfase op afstand gestart. De 
samenkomst van de wetenschappers en kunstenaars tijdens 
het Schemerlicht Lab vond plaats van 5 tot 7 juli 2021. 
Tijdens deze dagen is ook het fundament voor het narratief 
van de wandelroute gelegd. Niet alleen theaterregisseur Puck 
van Dijk & scenograaf Toon Rooijmans werkten hieraan 
samen, ook socioloog Riyan van den Born werd bij het proces 
nadrukkelijk betrokken. In de periode na het Schemerlicht 
Lab is veelvuldig  (minstens eens per twee weken) contact 
geweest met de kunstenaars om te sparren over het concept, 
de uitwerking en om de planning in de gaten te houden. Door 
de Covid-19 pandemie hebben er helaas geen atelierbezoeken 
plaatsgevonden. Voor het festivalprogramma had het Lab een 
katalyserende werking, voor een volgende editie zou het goed 
zijn om deze bijeenkomst eerder in het jaar te plannen, om de 
uitwerking van het Lab ten volle te kunnen benutten en tevens 
de integratie van de wetenschappelijke data te optimaliseren. 

Naast de nieuwe werken zijn er ook een aantal iteraties 
van bestaande werken geselecteerd, welke aansluiten bij de 
artistieke visie van het festival. Het Schemerlicht Lab is door 
de wetenschappers, experts, componisten en kunstenaars 
als erg positief ervaren. Voor kennisoverdracht, inspiratie, 
synergie en met name om het gedeelde narratief, het 
brede verhaal van de wandelroute vorm te geven, bleek het 
noodzakelijk dat de kunstenaars en wetenschappers elkaar 
ontmoetten in het Schemerlicht Lab. Het kennismaken met 
elkaar en met de locatie zorgde voor grote betrokkenheid bij 
de plek en elkaars kwaliteiten. Het stimuleert daarnaast de 
verbeeldingskracht van de makers waardoor werken beter 
tot hun recht kwamen. Deze unieke totstandkoming van het 
programma kwam uiteindelijk ten goede van het thema, het 
festival en de beleving van de bezoeker.

Hoogtepunten 

Under the Surface van Zeno van den Broek & Frank Collas
De samenwerkingen tussen wetenschappers en kunstenaars 
zijn heel succesvol gebleken. Een van de meest geslaagde 
voorbeelden was het werk Under the Surface van Zeno van 
den Broek. Van den Broek heeft wetenschappelijke data, 
beschikbaar gesteld door bioloog Frank Collas, omgezet in 
beeld. Door middel van de techniek van een spectogram (te 
zien via een Led scherm) zag, hoorde en voelde de bezoeker de 
verstoring van de scheepvaart langs de oevers van de Waal. 

Samenwerking Gordon Hempton & Boris Acket
Op Schemerlicht vormde het werk van Hempton de 
begeleiding langs een metaforische rivier. De start van de route 
markeerde ook de start van zijn soundscapes. Daar was de 
bron van de Merced rivier te horen - een rivier die Hempton 
in 6 jaar opnam voor zijn werk ‘Song of the Merced River. 
Je hoort hoe de rivier begint met opborrelend water bij de 
bron, daarna transformeert tot een majestueuze bergstroom 
met watervallen en tot slot rustiger vaarwater terecht komt 
als meanderende rivier tussen landbouwgebieden. Onderweg 
leert de bezoeker op een andere manier te luisteren, zoals 
bijvoorbeeld geluid als een performance te ervaren en je 
gehoor te gebruiken als muziekinstrument. Door gesprekken 
met Gordon Hempton zijn inhoudelijke lagen over de 
waarde van luisteren in het narratief van de wandelroute 
terechtgekomen. 

Fotografie: Stef van Oosterhout. Under the Surface 

Fotografie: Stef van Oosterhout. Heleen Blanken, When water 
falls, speciaal voor Schemerlicht opnieuw gemaakt.
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De rivier hoorde je als ‘volgroeid’ in het werk van Heleen 
Blanken terug. Daar kwam de samenwerking van Hempton en 
Acket voor het eerst naar voren. De eerste waterval van de 
opnames van Hempton, een overweldigend bulderend geluid, 
smelt langzaam samen met een synthetische replica. Een 
manier om het synthetisch water van de plastic waterval van 
Blanken extra kracht bij te zetten.

De samenwerking vond haar climax in ‘SHORE’; een 120 meter 
lange ‘kustlijn’ met ruimtelijk geluid. In dit werk gingen de 
geluiden van Hempton langzaam over in een noise compositie 
van Acket. De geluiden van Hempton kwamen uit Ocean 
Dreams: allemaal nachtelijke opnames van golven aan de 
Amerikaanse kust gemaakt door de golfslag ook wel ‘swell’, en 
niet door wind. In dit werk gaan deze golf geluiden langzaam 
over in synthetische geluiden. Zo geeft het werk commentaar 
op het verdwijnen van zuiver natuurlijk geluid en stilte, en 
roept het vragen op over hoe we in onze moderne tijd natuur 
moeten conserveren, bewaren of hercreëren.

Narratief wandelroute, Puck van Dijk, Toon Rooijmans, Willem 
de Bruin, Riyan van den Born
Tijdens de wandelroute volgde de bezoeker de stem van 
Willem de Bruijn. In de luisterverhalen putte Willem uit zijn 
herinneringen van Curaçao die met water te maken hadden. 
Hij begon in de baarmoeder, in het vruchtwater van zijn 
moeder, en zo liep je van herinneringen over vervuiling, naar 
een verhaal over vergankelijkheid. 

Het bleek een spannende combinatie: vernieuwende 
installatiekunst met een poëtisch verhaal. Het verhaal 
werd over het algemeen als erg positief ervaren, een aantal 
bezoekers hebben teruggegeven dat ze niet het geduld hadden 
om te blijven luisteren. 

De samenwerking met van den Born was hierin erg 
inspirerend, zij heeft zich gespecialiseerd in de relatie van de 
mens met de natuur. Van den Born creëerde een vruchtbare 
voedingsbodem waarin Puck van Dijk en Willem de Bruijn 
onderwerpen ontwikkelden.

Een wens voor de volgende editie voor wat betreft de 
luisterpalen is het toevoegen van een symbool waarop duidelijk 
wordt hoe lang de ingesproken tekst van dat onderdeel duurt. 
Zo heeft de bezoeker een beter beeld bij wat een ‘loop’ is en 
wat een herhaling is van tekst binnen een verhaal.

Betekenisvolle 
samenwerkingen met 
componisten
Een doel van Schemerlicht was ook om op een betekenisvolle 
manier samen te werken met componisten. Hieronder zijn een 
drietal samenwerkingen uitgelicht.

Jameszoo
Met Jameszoo ontwikkelden we een tweetal werken: ‘EINDER’ 
en Nonexistent Birds and the Songs they Sing. In ‘EINDER’ 
vonden we één van de grootste synergieën van geluid en 
kunstwerk. ‘EINDER’ was een wind aangedreven werk (gemaakt 
door Boris Acket) dat met name ging over de poëtische 
samenkomst van verschillende elementen: een doek dat lijkt 

Fotografie: Stef van Oosterhout. Shore

Fotografie: Stef van Oosterhout. Een luisterpaal

Fotografie: Stef van Oosterhout. EINDER
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op, en beweegt als een wateroppervlak boven het strakke 
wateroppervlak van een vijver dat op dat moment meer op een 
spiegel lijkt. Het werk werd wind aangedreven en was daarom 
nooit helemaal te voorspellen. De muziek van Jameszoo (in 
samenwerking met Elias Mazian) sloot hier precies bij aan. 
Een meditatieve laag die niet hoorbaar herhaald werd en 
waarin je constant een relatie met de beweging van het doek 
leek te ontdekken. Bezoekers bleven soms tot wel 35 minuten 
staan bij dit werk. Gehypnotiseerd door de samensmelting van 
visueel en geluid.
 
Naast EINDER en het andere geluidswerk deden zowel 
Jameszoo als Elias Mazian ook nog een concert op het 
naastgelegen festivalterrein. Een dergelijke samenwerking zien 
we in de toekomst ook voor ons: een artiest die componeert 
voor de werken maar ook een concert verzorgd voor het live 
programma. Zodat componisten en hun muzikale kunsten 
verweven worden met werken en programma.

Danny van der Lugt
Danny van der Lugt maakte muziek voor RISE van Lumus 
Instruments. In zijn geluidscompositie kwam vooral sub geluid 
(heel laag geluid) tot uiting. In zijn interpretatie van de dreiging 
van de zee maakte hij vooral een compositie onder de 500 hz 
(vooral lage tonen). Dit kwam op een spannende manier samen 
met de licht compositie van Lumus Instruments.

Maarten Vos
Maarten Vos maakte voor Schemerlicht een compositie met 
een cicada synth. Hiermee introduceerde Vos een digitale 
diersoort om de bezoeker net na het geluidsstuk in het 
narratief ‘De Bron’ te verwelkomen. De synthesizer heeft een 
trillende vleugel en een klankkast die de bewegingen van die 
vleugel kan opvangen. Cicada’s (vliegende insecten) komen het 
meest voor in waterrijke gebieden. Zowel voor Vos als voor 
Schemerlicht was het een fantastisch project. Schemerlicht 
maakte het mogelijk dat Vos met een innovatieve compositie 
techniek kon werken en daarnaast werd voor Schemerlicht op 
deze manier een spannend audiowerk gerealiseerd.

Programma wijzigingen
De organisatie van nieuw festival dat bestaat uit vele nieuwe 
kunstwerken, die gerealiseerd moeten worden binnen een 
strakke tijdsplanning in een jaar vol belemmeringen door 
de COVID maatregelen, was een interessante uitdaging die 
de organisatie van Schemerlicht met beide handen heeft 
aangepakt. Om inhoudelijke of budgettaire redenen hebben 
een aantal wijzigingen plaatsgevonden, de belangrijkste zijn 
hieronder beschreven. 

Voor de eerste editie van Schemerlicht moest rekening worden 
gehouden met een mogelijke tegenvallende kaartverkoop. 
Er is gekozen voor een trapsgewijze ticketsale, want deze 
geeft een goede indicatie van de interesse van het publiek en 
daardoor kan er in een later stadium ook in het inhoudelijk 
programma nog keuzes gemaakt worden. De kaartverkoop van 
Schemerlicht viel helaas in het eerste fase tegen, waardoor 
is besloten om de projecten CMD van Michael Sedbon en 
DryWetDry van Herman van den Muijsenberg (Extrapool art) 
niet tentoon te stellen. Gelukkig trok de kaartverkoop in de 
laatste dagen voor het festival helemaal bij en is het festival 
uitgekomen bij het beoogde aantal bezoekers. Een meer 
uitgebreide financiële toelichting is te vinden in bijlage.

Concert op Schemerlicht / foto: Boris Acket

Cicada Synthesizer

Fotografie: Stef van Oosterhout. RISE / Lumus Instruments & 
Danny van der Lugt
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Bij de concerten van muzikanten Elias Mazian en Jameszoo is 
een nieuwe partner aangehaakt, namelijk: Drift om te dansen. 
De organisatie achter Drift om te dansen is verantwoordelijk 
voor vele muziekfestivals in Nijmegen en is daardoor een 
sterke lokale partner die een jongere doelgroep aantrekt. 
De promotie door Drift voor deze concerten bleek zeer 
succesvol, in de toekomst willen we dan ook opnieuw de 
handen ineenslaan. Elias Mazian deed een ambient DJ-set 
waarbij ook beelden zijn vertoond uit het Einder project. Met 
een koptelefoon liggend op kussens konden de bezoekers zich 
onderdompelen in de droomwereld gecreëerd door Mazian. 
De tweede avond was er een liveset van Jameszoo bij de 
filmvertoning van ‘Nacht’. Deze film waarop de ontwaking van 
de Botanische tuin te zien is, is door Jameszoo zelf gefilmd. 
De concerten zijn zeer goed bevallen, de diepere laag die 
verborgen is in de koppeling met muziek wordt volgende editie 
verder onderzocht in een serie van concerten. 

Kunstenaars Philip Vermeulen en Pelle Schilling hebben 
voorafgaand aan het festival een intentieverklaring gegeven 
om deel te nemen aan het programma. Wegens slecht 
overeenkomende agenda’s is uiteindelijk besloten om te 
onderzoeken of hun werken mee genomen kunnen worden 
naar editie 2022.

Helen Verploegen, als phd student verbonden aan het 
Centre Connecting Humans and Nature van de Radboud 
Universiteit, heeft tijdens het festival verschillende interviews 
met kunstenaars en organisatoren afgenomen voor haar 
onderzoek naar verliezen in de natuur en het rouwen om 
biodiversiteitsverlies. In de toekomst zullen ook publicaties 
van haar onderzoek verschijnen. Het onderzoek van 
Verploegen sluit goed aan bij de thematiek van het festival en 
Schemerlicht draagt graag bij aan wetenschappelijk onderzoek. 
Volgend jaar wordt Verploegen uitnodigt voor een lezing om de 
resultaten van haar onderzoek uit een te zetten.

Verdiepend programma 
i.s.m. INNOVATE 
Tijdens het festival waren er zeven avonden lang presentaties, 
lezingen en workshops te volgen van onder andere 
experts op het gebied van klimaat adaptaties, kunstenaars, 
wetenschappers en designers. Bezoekers konden voor of 
na de wandeling binnenlopen in de INNOVATE area. Deze 
deskundigen namen de bezoekers mee in hun interpretatie 
op het thema Water Grenzen en deelden hun visie op de 
toekomst. Het complete verdiepende programma is als bijlage 
bij deze rapportage toegevoegd. 

Presentatie werd gedaan door Eva Eikhout (BNNVARA, Yung 
DWDD), Marcel Klein Legtenberg, Simon Mamahit (Mensen 
Zeggen Dingen), Edwin Verdurmen (Studio EARTH), Danique 
Carmen Kivit (Mensen Zeggen Dingen, Paradiso) en Jesse 
Laport (artiest en stadsdichter van Arnhem). 

Uitgenodigde gasten waren: Boris Acket (artistiek leider 
Schemerlicht Festival), ecoloog Bas Budel (beheerder Hortus 
Nijmegen) en Mark Spijker (directeur INNOVATE), zeezeiler 
Florian Dirkse (co-founder van The Ocean Cleanup), Product 
designer Lilian van Daal, Yohan Runhaar & Hugo Buurmeijer 
(Reef Support), Jeroen van Herk is strategisch adviseur over 
water, natuur en klimaatadaptatie, Landschapsarchitect 
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Robbert de Koning, kunstenaar Timo Lejeune (Lumus 
Instruments), Sterrenkundige en data-wetenschapper Leon 
Houben (Radboud Universiteit), Waterstofpionier Frank 
Mietes (Transitie-expert bij Alles Over Waterstof), Adviseur 
bodemenergie Toke van den Hemel (IF Technology), Willem 
Hofstede (Arnhem Klimaatbestendig), Ingrid Kerkvliet 
(Operatie Steenbreek Nijmegen), Elsbeth van der Linde is 
manager ontwerp & aanleg bij Vitens de drinkwaterleverancier 
van Schemerlicht, Landschapsarchitect en onderzoeker 
Bertram de Rooij (Wageningen Environmental Research), 
Biomimicry ontwerper Lydia Fraaije (BiomimicryNL), 
Hoofddocent innovatie Tom Spanjaard (Hogeschool Arnhem 
Nijmegen), Beeldend kunstenaar Tom Kortbeek (Fillip Studios), 
Onderzoeker Frank Collas (Radboud Universiteit), Martijn 
Kruisweg (commercieel directeur Plantics), Damir Perkic 
(founder BEO Lifestyle), Kunstenaar, wetenschapper en 
filosoof Koert van Mensvoort is creatief directeur van Next 
Nature Network en socioloog Riyan van den Born (universitair 
hoofddocent Radboud Universiteit).

Schemerlicht was blij met deze line-up van topsprekers maar 
denkt dat het verdiepende programma nog scherper kan 
aansluiten bij specifieke kunstwerken. Bij de volgende editie 
wordt de line-up van het verdiepende programma nog eerder 
bekendgemaakt zodat de namen ook onderdeel kunnen worden 
van de promotiecampagne.

Hortus Nijmegen
Schemerlicht vond plaats in ‘de groene schatkamer’ van 
Nijmegen, de botanische tuin Hortus, gelegen in park 
Brakkenstein. Deze naam krijgt de botanische tuin van Hortus 
niet zomaar. De ruim 800 soorten planten, en een variatie 
aan landschapssystemen zoals moerassen, wateren, heide en 
bloemrijke graslanden maken het een fabelachtige locatie. Een 
oase van rust, stilte en ruimte naast de universiteitscampus 
die zich mag beroepen op het bijna vierhonderd jaar ruimte 
bieden aan plantenverzamelingen. In 2021 bestond Hortus 
Nijmegen 50 jaar, Schemerlicht festival was een van de events 
waarop het jubileum feestelijk werd gevierd.

Scheiding festivalterrein en route
Er is bewust gekozen voor een scheiding van het festivalterrein 
en de route. Dit om van de route een zo sereen mogelijke 
ervaring te maken. De sfeer van het festivalterrein was daarbij 
heel gezellig en uitnodigend, de sfeer van de route spannend 
en rustgevend. Het Food Court was te vinden bij de ingang 
waar de bezoeker vlakbij het kampvuur terecht kon voor een 
(vega) hapje, een warme chocomel of een glas natuurwijn.

Plaatsing werken
In de Hortus zelf zijn de werken vervolgens zoveel mogelijk 
in samenwerking met het narratief geplaatst. Deze plaatsing 
kwam dus vooral voort uit een samenwerking tussen Puck 
van Dijk, Toon Rooijmans en Boris Acket. Sommige werken 
hadden ook een praktische overweging bij plaatsing (werken 
zoals EINDER en SHORE die veel ruimte nodig hadden). 
Uiteraard is een deel van deze plaatsing ook tot stand gekomen 
in samenwerking met de kunstenaars die de tuin al hadden 
bezocht tijdens Schemerlicht Lab.

Wat kon beter
Uiteindelijk was het stuk door de kassen (nummer 6 en 7) 
iets te lang waardoor het stuk enigszins als randprogramma 

Fotografie: Stef van Oosterhout. Spreker Florian Dirkse

Plattegrond Hortus
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Fotografie: Stef van Oosterhout. Bezoekers bij 
Voyager / Lumus Instruments

‘Schemerlicht Festival heeft me erg verrast. 
Ik wist op voorhand niet zo goed wat ik 

moest verwachten dus ging zonder grote 
verwachtingen richting de botanische tuin. Na 

het lopen van de route ben ik zeer onder de 
indruk van de immersieve ervaring van het 

festival’ 

Bas Molenaar - bezoeker

aanvoelde.en wat de bezoeker mogelijk uit de ervaring van 
de tuin haalde. Een goed leerpunt: de route kan het beste 
een mooi aaneengeschakeld verhaal en ervaring zijn die je 
tussendoor niet onderbreekt.

Samenwerking 
De samenwerking met de organisatie achter Hortus is 
ontzettend goed bevallen, zowel als presentatieplek als voor de 
inhoudelijke input bij de ontwikkeling van de kunstwerken. Uit 
de evaluatie bleek helaas dat de tuin zich minder goed leent 
voor publieksevenementen, door de vegetatie en bijzondere 
landschapssystemen is de locatie mogelijk te kwetsbaar 
en moeten er ecologische scans na afloop van het festival 
worden gedaan. Daarnaast is de infrastructuur van de tuin 
voor een publieksevenement een uitdaging, de paden zijn 
onverhard en wanneer er veel regen valt wordt de botanische 
tuin lastig begaanbaar. Stichting Schemerlicht staat voor 
het integreren van de natuurlijke omgeving in het leven van 
haar bezoekers, maar wil de omgeving absoluut geen schade 
aanrichten. Deze factoren maken het echter lastig om als 
festival in publieksaantallen te groeien. Mocht Schemerlicht 
bij een volgende editie van locatie veranderen dan wordt de 
samenwerking met Hortus voortgezet. Vooral de kennis en de 
ecologische waarden van de tuin hebben in de voorbereiding 
naar het festival grote betekenis. Het Schemerlicht Lab zou 
in de botanische tuin kunnen plaatsvinden zodat de Hortus 
een belangrijke partner blijft in kennisoverdracht en het 
faciliteren van een inspirerende week waar kunstenaars 
en wetenschappers elkaar kunnen leren kennen. Na deze 
inspiratie-week, die zich jaarlijks focust op een ander thema, 
worden de werken ontwikkeld die dan tentoon worden gesteld 
op de nieuwe locatie van het festival.

Publiek
Een festival dat je fysiek, met al je zintuigen moet ervaren, 
is soms moeilijk te beschrijven in woorden en lastig om 
een voorstelling van te kunnen maken zonder illustratief 
beeldmateriaal van eerdere edities. Schemerlicht is daarom 
trots op het behalen van het streefaantal van 9.000 bezoekers. 
Zonder de Marketing & Communicatie strategie met zeer 
gerichte online en offline campagnes was het bereiken van 
de verschillende doelgroepen niet gelukt. Op het festival 
waren bezoekers verrast door de grootte van de werken en 
de impact die ze veroorzaakten. De mond-op-mond reclame 
en persoonlijke verslaglegging op sociale media hebben 
bijgedragen aan de het genereren van belangstelling bij een 
breed publiek. Met het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand 
beeldmateriaal kon Schemerlicht de bezoeker mee kon nemen 
in de ontwikkeling van het programma en volgend jaar in de 
campagne een duidelijk visueel verhaal overbrengen. 

Evaluatie ticketverkoop
Schemerlicht moest als nieuw festival bij het publiek 
geïntroduceerd worden en daarom is de campagne online 
eerst ingezet op het creëren van bekendheid. Na de lancering 
bleek er een grote engagement op de online advertenties. 
Daarna is er voor verschillende doelgroepen een passend 
communicatiebeleid gevoerd. Zo is het festival naar gezinnen 
als leuk gezinsuitje gecommuniceerd en is jonge stelletjes 
een alternatief te gegeven voor een spannende date. Alle 
doelgroepen zijn persoonlijk aangesproken in beeld en tekst. 
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Het aantal mensen dat interesse toonde aan de hand van de 
advertenties lag enorm hoog. Het duurde echter even voor 
dezelfde mensen overtuigd waren om daadwerkelijk tickets te 
kopen. Vooral de oudere doelgroep presteerde tijdens de eerste 
weken van de campagnes goed. In de week voor het festival en 
tijdens het evenement zelf presteerden jong en oud nagenoeg 
gelijk.

Publieksinformatie
Op het festivalterrein kon het publiek de beschrijvingen 
van de werken online lezen via een QR code. Er is ook een 
fysiek programmaboekje gemaakt en een speciaal boekje 
met de werken uit het project van Philip Akkermans & 
Jameszoo. Akkermans had imaginaire vogels geschilderd 
bij de verschillende ‘vogel’-geluiden die zijn gecreëerd door 
Jameszoo. In de handout vond de bezoeker de schilderijen 
van Akkermans met als onderschrift het verhaal per vogel, wat 
voor geluid het maakte en waarom. In het programmaboekje 
was ook een QR code opgenomen die leidde naar een pagina 
met beschrijvingen van alle werken. Tijdens de evaluatie is 
de behoefte uitgesproken om toch een korte alinea bij de 
werken te plaatsen. Verschillende doelgroepen - mensen die 
geen zin hadden om een telefoon te pakken maar ook de wat 
oudere doelgroep - lezen graag een beschrijving bij elk werk. 
Volgend jaar willen we onderzoeken hoe we dit beter kunnen 
faciliteren.

Een andere wens voor komende editie is het uitbreiden van de 
website naar een platform waar de geprogrammeerde films, 
muziek, spokenword en beeld terug te vinden zijn. Ook is het 
interessant om te onderzoeken of de muzikale composities 
na het festival op de website kunnen aanbieden - wellicht 
als een muzikale release. Op deze manier wordt de duur van 
het festival verlengd en kan de bezoeker het hele jaar door 
genieten van de werken.

Schemerlicht wil een zo breed mogelijk publiek bereiken en 
heeft daarom ingezet op het bereiken van mensen die slecht 
ter been zijn. Mindervaliden mochten gratis een begeleider 
meenemen naar het festival en zo heeft het festival per dag 
zo’n 15 mindervaliden mogen verwelkomen. De informatie op 
de website hebben we zo duidelijk mogelijk ingericht en alle 
kunstwerken waren in de tuin goed te bereiken. Als organisatie 
blijf je echter bijleren: in de er bleek meer behoefte aan 
parkeerplekken bestemd voor deze doelgroep.

Wijzigingen in marketing en communicatie strategie
Schemerlicht had naast het bereiken van minder valide 
mensen ook als doel om families met een kleine beurs 
en eenzame ouderen te betrekken bij het festival. Na vele 
gesprekken met Club Goud, een organisatie die zich inzet voor 
eenzame ouderen in Nijmegen, bleek de aansluiting van het 
festival met de doelgroep te beperkt. Het festival wijkt te veel 
af van de behoeften van de ouderen en met name het tijdstip 
en de locatie van het festival waren een bepalende factor. 
De vraag van Club Goud om kunstwerken naar de ouderen 
te brengen bleek helaas onhaalbaar, alle kunstwerken waren 
locatiegebonden. Voor Nijmeegse families met een kleine 
beurs hadden we als doel om 100 tickets gratis beschikbaar 
stellen. Om deze actie gepast en op een respectvolle manier 
tot uitvoering te brengen bleek lastiger dan verwacht, we 
hebben voorafgaand aan het festival geen geschikte partner 
kunnen vinden die ons hierin kon begeleiden. Gelukkig zijn we 
na het festival wel geslaagd, volgend jaar zullen we dan ook een 
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samenwerking aangaan met Quiet, een partij die zich inzet 
voor mensen in armoedesituaties in Nederland.

Voorafgaand aan de lanceringsdatum van het evenement is het 
budgettair niet gelukt om een ludieke actie in Nijmegen binnen 
het thema ‘water grenzen’ op te zetten. De volledige focus lag 
op het gereedmaken van het programma en de opbouw van het 
festival. 

Wegens het gebrek aan voorbeelden en beeldmateriaal is het 
niet gelukt om een passende mediapartner te vinden waarmee 
we het bereik van het festival offline en online konden 
vergroten. Zonder mediapartner en met een doeltreffende 
strategie is het echter wel gelukt om het streefaantal 
bezoekers te verwelkomen. In de toekomst verwachten we 
dat het betrekken van een mediapartner voorspoediger zal 
verlopen, nu we kunnen aantonen hoe het festival er uit ziet en 
welke bezoekers het heeft getrokken.

Cijfers
Wat je goed terug ziet in de cijfers is dat de verwachte target 
doelgroep (30-40 jaar) ook het best vertegenwoordigd was 
op het festival. De meeste bezoekers komen uit Nijmegen en 
omgeving. We zijn van mening dat de schappelijke entreeprijs 
heeft bijgedragen aan het gemêleerde publiek. 

Ondanks dat het de eerste editie was is er een flink bereik 
gerealiseerd. Met 1664 volgers op Instagram en 1132 volgers 
op Facebook was er veel engagement in likes en reacties onder 
de berichten. In het totaal hebben we 46.395 unieke website 
bezoekers gehad. Hieronder een beeld van de leeftijdsopbouw 
en de herkomst van deze bezoekers. 
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Tot slot
We blikken terug op een geslaagde eerste editie waarin 
Schemerlicht haar belangrijkste doelstellingen heeft behaald. 
Door in te zetten op de samenwerking met de wetenschappers 
van de Radboud Universiteit heeft Schemerlicht bijgedragen 
aan kennisuitwisseling tussen de domeinen van wetenschap, 
kunst, technologie en ecologie. Het samenbrengen van 
verschillende disciplines droeg tevens bij aan de ontwikkeling 
van de werkpraktijk van de individuele kunstenaars en aan de 
andere kant ook aan wetenschappelijk onderzoek.

Uiteraard heeft de organisatie veel leerdoelen getrokken 
uit de organisatie van de eerste editie, van de planning van 
het Schemerlicht Lab tot aan extra parkeerplekken voor 
mindervalide personen. Samenvattend wordt het inhoudelijke 
programma nog beter aangesloten op wetenschappelijke data 
en het verdiepende programma nog beter op de individuele 
kunstwerken. Voor wat betreft de locatie moeten we een 
analyse maken of Hortus nog de ideale locatie is en tevens 
willen we de aaneenschakeling van de route extra aandacht 
geven zodat de immersive ervaring behouden wordt. Ten slotte 
zal de marketing en communicatie strategie zich nog meer 
richten op diversiteit en inclusiviteit en door de combinatie 
van een mediapartner en een uitgebreidere aanloop van 
de ticketsale willen we het publiek in een eerder stadium 
activeren om tickets te kopen. 

Schemerlicht is als festival uniek. De presentatie, het narratief 
en de onconventionele locatie zorgen voor een immersieve 
ervaring en dragen bij aan innovatie van de culturele en 
creatieve sector. Met het actuele thema, de lezingen, het 
aanvullende muziek en film programma heeft Schemerlicht 
de potentie om door te groeien tot een toonaangevend 
kunstfestival. Daarbij verliezen we de bezoeker nooit uit het 
oog. Schemerlicht beoogd een aantrekkelijk publieksevenement 
te blijven dat is gericht op een breed en divers publiek. Met 
als doel: ecologisch bewustzijn van de bezoeker te stimuleren. 
Als gevolg vergroten we bij het publiek het maatschappelijk 
engagement en interesse voor Nederlandse kunst en cultuur.


