INSIDEOUT Panorama

INSIDEOUT Panorama Franeker
INSIDEOUT is een community art project op het raakvlak van psychiatrie en beeldende kunst.
Dit project draait om het anders zijn, het anders waarnemen en vertolken. Anders in de
positieve en creatieve zin.
Samen met 100 (ex)cliënten uit de psychiatrie schilder ik een landschap van stemmingen, een
cirkelvormig panorama van 40 meter, dat is opgebouwd uit verschillende individuele
waarnemingen op het Friese landschap. Ieder deelnemer schildert een eigen detail van het
Friese landschap op een fluor ondergrond. De fluor onderlaag boycot elk vooringenomen plan
en laat de binnenwereld, de eigen intuïtie, spreken.
INSIDEOUT is een initiatief van Stichting Panorama Fryslân-Franeker 2018 en in het kader van
Leeuwarden culturele hoofdstad 2018.
INSIDEOUT toont een onbekende en inspirerende binnenwereld aan het publiek. Een
binnenwereld die verbonden is aan de directe buitenwereld maar altijd onzichtbaar is. Via deze
weg willen we de blik van het publiek op de buitenwereld verrijken. En laten zien hoeveel
talenten er in de psychiatrie zijn. Hoewel een op de vier Nederlanders in zijn leven te maken
krijgt met de psychiatrie, blijkt het nog steeds een taboe-onderwerp te zijn.
Op onze facebookpagina staan het ontstaansproces van de community en panorama, zo
ook artikels, interviews, gedichten en filmpjes.
Opening 8 juni 15.00 uur
Opening alleen na aanmelding mogelijk. Graag via deze link voor 25 mei aanmelden.
Als artistiek leider geef ik, Baukje Spaltro, een korte toelichting op het maakproces en het
artistiek kader van INSIDEOUT.
Gabriël Anthonio, bestuurder bij VNN, gaat in op het thema zingeving, kunst en psychiatrie.
Een paar deelnemers lichten hun deelname toe.

Openingstijden
van 9 juni t/m 29 juli op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, van 11.00 tot 17.00 uur.
En op afspraak via mij 0619716114 of Thea Gerritsen 06 19460566.
Ik ben er niet altijd, maar maak graag een afspraak voor een rondleiding in de tent.
De toegang is gratis.
Meer informatie op
www.panoramafraneker.nl
www.facebook.com/panoramafraneker
www.spaltro.nl
Artistiek plan en Co-Creatie werkwijze groep Heerenveen
Film culturele hoofdstad
Groot Lankum

Route
Het panorama staat in een grote tent op Groot Lankum, het terrein van GGZ Friesland in
Franeker. Het adres van het terrein is: Burgemeester J. Dijkstraweg 6, 8801 PG Franeker.
Maar de tent staat iets verder op het terrein, in de historische tuin tegenover De Tille (lunchrestaurant
van Mind-Up). Volg op het terrein van GGZ Friesland de rode bordjes naar De Tille of onze gele bordjes
Panorama Insideout.

Parkeren
Graag de auto parkeren op het terrein van GGZ Friesland.

Openbaar vervoer
Met de Arriva trein naar Franeker, dan is het vanaf het station ongeveer 25 minuten lopen naar de
locatie van GGZ Friesland. Volg het Van Andel pad*. Op 8 juni om 14 uur start ons InsideOut optocht
vanaf het Academiegebouw naar Groot Lankum toe.
Station Franeker heeft geen OV fietsen.
Met Arriva bus 97 vanaf Leeuwarden, halte Franeker Groot Lankum. Ingang GGZ Friesland en 5 minuten
lopen (volg rode bordjes De Tille). Terugweg bus 97 halte Thomas de Grootstraat, Franeker.

* Van Andelpad. Dit wandelpad is in 2017 geopend als eerbetoon aan de heer J.C. van Andel,
voormalig geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis in Franeker. Hij speelde in de oorlog
een belangrijke rol in het verzet, onder andere door Joodse patiënten uit de handen van de bezetter te
houden. De wandelroute is ongeveer 2 km lang en eindigt op het terrein van GGZ Friesland. Gele
bordjes vanaf het Academiegebouw geven het pad aan.
Wil je meelopen, dan verwachten we je om 14.15 uur bij het Academiegebouw aan de Academiestraat
30. (Parkeren kan in de buurt – gratis en voor een paar uur – aan de Leeuwarderweg en de Hertog
van Saxenlaan).

