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FOR SALE?!



 ANDERGROND  - Herderinnestraat 16 - myspace.com/andergrond 
In winkelgalerie Andergrond strijkt tijdens Ground 3 de atomicttitCorporation neer, een 
allermerkwaardigst Duits wetenschapsduo met gevoel voor show. 

 I NEED YOUR HEAD > DO 19:00 - 23.30 > vR 16:00–20:30 > zA & zO 12:00 - 18.00 
… is de titel van het speciaal voor Ground 3 ontwikkelde project. Ondertitel: this ain’t no  
rock’n’roll show. itty Minchestra en dr. Legasto, beide afgestudeerd als Masters of Art 
aan de Hochschule für Bildende Künste te Hamburg, zullen middels een installatie, lezingen, 
performance, muziek en experiment herkenbare thema’s als everyday violence, zombiism as 
strategy against the need for constant innovation, madness or fame en applause as music bij 
de kop nemen. Feestelijke opening en performances op donderdag vanaf 21:30. De rest van 
de dagen op wisselende tijden, wisselende experimenten.   

Over AnDerGrOnD: Andergrond is een galerie/winkeltje voor en door 
onafhankelijke kunstenaars in het centrum van Den Haag. Doel is het 
creëren van een laagdrempelige mogelijkheid om te exposeren en te 
verkopen. er zijn maandelijks exposities, kleine concerten en een goed 
gevulde winkel vol foto’s, tekeningen, strips, kleding, poppen, vinyl, 
gemodificeerde keyboards etc. LOcAtIe: centrum. Aan begin Prinsegracht 
(voorbij Kijkshop) Boekhorststraat inlopen en dan 1e rechts.

 ANNA - anna PauLownastraat 76 - artikraak.org
AnnA is een kersverse locatie van Artikraak. In de voormalige dependance van het Ministerie 
van Algemene Zaken, naast het vredespaleis, staat de deur open voor een expositie onder 
de vlag Art for Sale en een KunstOutlet. Op zaterdag gaan de pannen op het vuur en is er 
een bijzondere foodperformance en live muziek. Het gros van het programma is speciaal voor 
Ground 3 gemaakt door de kunstenaars en bedrijven in het pand. 

 ART FOR SALE > vR 18:30 - 23:00 (OPENING) > zA & zO 13:00 - 18:00
Five Spices, een bureau voor ruimtelijk ontwerp en communicatie, slaat de handen ineen met 
beeld- en geluidskunstenaar Arno Scheper. Samen kijken ze of de autonome kunst van Scheper 
ook naar de specifieke wensen van een opdrachtgever gewerkt kan worden. Onder het mom 
‘Advertising is graffiti too’ leggen de jonge ontwerpbureaus Iam Fresh en Patswerk een link 
tussen straatcultuur en reclame in de openbare ruimte. De internationale fotografen Zoran 
Lesic (Bosnië) en viki Dimitriou (Griekenland) tonen een selectie uit eigen werk. De expositie 
wordt aangevuld met werk van kunstacademiestudenten, geselecteerd door Stichting vers 
Kunstagentschap (verS).

 KUNSTOUTLET > vR 18:30–23:00 > zA & zO 13:00 - 18:00 
Koopjesjagers opgelet: verS introduceert tijdens Ground 3 een KunstOutlet. vanuit 
verschillende disciplines bieden kunstenaars hun werk aan, dus schuif die Ikea-kandelaar alvast 
van de vensterbank. Op de site staan de namen van de deelnemende kunstenaars. 

 EAT YOUR ART OUT! > vR 18:30 - 23:00 
vrijdag staat AnnA in het teken van eten, performance, muziek en appetijtelijk onderricht, een 
lezing welteverstaan. Samen met Diverso wordt een bijzondere combinatie gezocht tussen eten 
en foodperformance. De internationale jazzformatie As Guest, die in AnnA repeteert, voorziet in 
een smakelijke muzikale omlijsting. 

Over AnnA en ArtIKrAAK: Artikraak tovert tijdelijk leegstaande panden om 
tot inspiratievolle ontmoetingsplekken. Ze huisvesten er kunstenaars en 
bedrijven en organiseren er evenementen waar mensen elkaar ontmoeten en 
nieuwe ideeën op doen. AnnA (zie boven) is de nieuwste aanwinst en fungeert 
als platform voor uiteenlopende culturele initiatieven. LOcAtIe: tegenover 
vredespaleis. tram 1 of 17. vraag naar vredespaleis. 



 BONNE APARTE volgens 3voor12 maakten ze de meest compromisloze cd van 
het afgelopen jaar.  De mannen hebben dan ook een voorliefde voor de rode lampjes en 
bouwen een geluidsmuur waar je spontaan nekkramp van krijgt. Knap hierbij is wel dat er 
genoeg ruimte overblijft voor ijzersterke melodieën en subtiele details. 

 MY AwESOME MIxTAPE (ITALIë) catchy Geek Pop, is hoe de mannen het zelf 
noemen, een aanstekelijke mix van elektronica, meerstemmige zang en live instrumenten. 
De composities verschieten voortdurend van kleur en blinken uit door een soort lichtvoetig 
optimisme. MAM’s motto: “Make your heart beat and your hands clap in time”.

 wAxDOLLS (GENT) Waxdolls is hard op weg een gevierde act te worden. De 
excentrieke mix van electro en punk die het duo brouwt, pakt verdomd prettig uit. Het is 
nu eens niet de punk die de boventoon voert, met een laagje electro eronder, maar veeleer 
een uitgebalanceerde mix. Op de laatste 10 days off golden de mannen als dé live sensatie. 
Leuke extra: ze hebben hun eigen vJ, rewind, die de show van passende beelden voorziet. 

 ANIMATIEFILMS > zATERDAG vANAF 21:00 In de sfeervolle loods van Stichting 
De Besturing kunt u genieten van een zeer eclectisch scala aan animatiestijlen. Het 
filmprogramma is speciaal samengesteld voor Ground 3 door Floris Kaayk en zal grotendeels 
bestaan uit animatiefilms van jonge, beginnende makers. Deze worden afgewisseld door 
werk van gerenommeerde makers. Er zijn films van: Jan van Nuenen, Rogier Wieland, Guusje 
Kaayk, Linde Faas en Ruud Terhaag. Na afloop van het programma klinkt leuke muziek die 
genuttigd kan worden in combinatie met een biertje in loods of op kade. 

Over De Besturing: eind 2006 is Stichting De Besturing opgericht. De 
stichting beheert een oude fabriek voor scheepsbesturingsmechanismen. 
nu zitten er 12 kunstenaars en ontwerpers. Het mooiste gedeelte van 
het pand fungeert als projectruimte. er zijn regelmatig happenings voor 
het publiek. Fraaie extra: een eigen kade in hartje industrieel Binckhorst. 
Locatie: Binckhorst. vanaf cS bijvoorbeeld bus 30 richting Maassluis, halte 
Saturnusstraat. tal van busopties. Bevraag medemens. 

     DE ILLUSIE - Casuariestraat 16 - deillusie.tk   
Ahum, ahum, twee ‘expertmeetings’ in broedplaats de Illusie. Kennisuitwisseling voor 
en door muzikanten, danwel, let op nu: professionele liefhebbers van muziek, ahum. Op 
donderdag en vrijdag verkennen we een aantal interessante stromingen zoals ultradoom en 
ghetto trax. Leerzaam, zondermeer. 
 
 DONDERDAG 21:30 - 24:00 
 AL NAAFIYSH (DEN HAAG) Black ritual acid rock / ultra-doom drug metal mantras  
DEvIL’S BLOOD (EINDHOvEN) roky erickson meets thin Lizzy / psychedelic hard rock.

 vRIjDAG 21:30 - 24:00 
 Dj NATE (LA) crazy mix of dirty south, booty bass, ghetto trax, soul disco 
+ Dj ScHMERzLABOUR (DEN HAAG) crazy mix of black ritual acid house, industrial planet 
rock & anal rape

Over De ILLuSIe: culturele broedplaats De Illusie bestaat sinds 
1990. Het monumentale gebouw in het hart van de Haagse 
binnenstad herbergt 25 bewoners en tal van culturele initiatieven 
met soms (inter)nationale bekendheid. Het is een belangrijke sociale 
en culturele ontmoetingsplaats in Den Haag.  LOcAtIe: centrum. 
Pak en beet tussen hofvijver en Malieveld. Bevraag medemens.

  DcR 
  de Constant rebeCquePLein 20 a/b - dedcr.nl > DO 17:00 - 20:00
De voormalige energiecentrale is de laatste jaren flink onder handen genomen om haar nieuwe 
taak als broedplaats goed te kunnen vervullen. er werd al druk in gebroed, maar nu is dan de 
tijd rijp voor een officiële opening, welke tevens de start van Ground 3 inluidt. Hieronder het 
fraaie programma. 

• 17:00 Ontvangst in de foyer van theater Zeebelt
• 17:30 Jetta Klijnsma (o.a. wethouder Cultuur) start installatie Tree Trio van Mike Rijnierse en 

Detlef tividor villerius op het De constant rebecqueplein.
• 17:35 Rituele openingshandeling van DCR kunstenaars, samen met bezoekers in de centrale 

ruimte van de Dcr.
• 17:45 Openingswoord Jetta Klijnsma, DCR en special guest!
• 18:00 Uitvoering nieuwe compositie, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Cornelis de 

Bondt i.s.m. met LOOS 
• 18:30 Dejeuner sur DCR | Picknick en polaroid, video presentatie.  

verwijzend naar het schilderij Déjeuner sur l’Herbe van Manet in de context van de Salon 
des refusés, zoeken kunstenaars in de Dcr naar een precaire balans tussen autonomie 
en verwachting. Het publiek zal ervan smullen! Concept: Joncquil de Vries en Navid Nuur. 
Inrichting: Ineke van der Wal

• 19:15 Interventies Danslab i.s.m. Zeebelt en DCR kunstenaars

Over Dcr: Dcr biedt werkruimte aan beeldend kunstenaars, vormgevers, 
architecten, musici, choreografen, dansers en theatermakers. Ook biedt het 
bekende Haagse landmark ruimte aan drie autonome instellingen: theater 
Zeebelt, LOOS en Danslab. De deuren in het pand staan regelmatig open voor 
exposities, concerten en theatervoorstellingen. Locatie: De 2 schoorstenen 
aan zuidkant centrum. 15 minuten lopen of tram 2 of 3. vraag naar halte 
oude energiecentrale. 

 DE BESTURING -  Het HiLdersgebouw   
 saturnusstraat 91 -  debesturing.nl 
Midden in de Binckhorst staat de Besturing, een voormalige fabriek. Op 
vrijdag spelen er bands en dj’s, op zaterdag is er een filmprogramma. 
De dj’s zullen na afloop van de concerten breed draaien; van tekno tot 
electro tot italo etc. check de site t.z.t. voor namen.   

 BANDS EN Dj’S > vRIjDAG 21:00 - 04:00 Programmeur 
Bas de Wit is er opnieuw in geslaagd een aantal spraakmakende acts 
te booken. De avond begint met rauwe gitaren om zich geleidelijk te 
bewegen in de richting van een meer elektronisch geluid. verschillende 
dj’s tillen het feest richting eerste zonnestralen. 

De Ground 3 organisatie heeft het 
kunstenaarsduo topp & Dubio uitgenodigd 
om nIet Mee DOen aan het festival. De 
kunstenaars hebben besloten ruimhartig 
gehoor te geven aan deze oproep en zullen 
op donderdag 4 september van de partij 
zijn om nIet Mee te DOen. De kunstenaars 
zijn live aanwezig om het uitblijven van hun 
deelname inzichtelijk te maken. Komt dat 
zien, het is niet voor niets.

DcR - donderdag 4 september 17:00 - 20.00



 DE KOMBINATIE
 Lange beestenMarkt 106

 TUSSENING > vRIjDAG 15:00 - 18:30 
De tussening verenigt het beste uit drie werelden: een 
borrel, het betere gesprek en muziek. centraal staat 
het huwelijk tussen kunst en economie welke positie 
de broedplaatsen en autonome kunstenaars innemen. 
er zal gelezen worden, gesproken, gediscussieerd 
en gedronken. er is een presentatie van Hay 
Schoolmeesters over urban resort en vrijplekken in 
Amsterdam. Hans Abbing, o.a. professor kunstsociologie 
aan de uvA, houdt een lezing onder de prikkelende 
titel: Why are artists poor? Andere namen en eretitels 
verschijnen op de site. Afsluitend is er een concert van 
de Amsterdamse band evA BrAun: rauw en recalcitrant 
van de bovenste plank. Houdt vast aan uw glazen. 

LOcAtIe: centrum. Aan begin Prinsegracht (voorbij Kijkshop) Boekhorststraat inlopen en dan 2e 
rechts. Buurttip: Andergrond.

 GALERIE wEST -  groenewegje 136 -  galeriewest.nl 
een internationaal kwartet kunstenaars neemt tijdelijk Galerie West over met de 
tentoonstelling I will send you a photograph of the sky for everyday. Op zaterdag neemt 
kunstenaar Peter Luining bezoekers mee op een bijzondere expeditie naar de esthetiek van 
commercie, verloedering en verval.

 I wILL SEND YOU A PHOTOGRAPH OF THE SKY FOR EvERYDAY 
 > zA & zO 12:00 - 18:00 | OPENING zA 16:00 
Maarten jansen (nL/D) zoekt met dobbelstenen, verfbommen, spetters, sporen en 
afdrukken naar een objectieve waarheid, een nauwgezet werk dat zichzelf weergeeft 
en tegelijkertijd niets laat zien. david Horvitz (vS) is een 25-jarige kunstenaar uit de 
underground van new York die met opzienbarende korte films en tekstwerken rap groeiende 
aandacht trekt. Hij laat zijn absurde ideeën en trips financieren door mensen die hem 
steunen en stuurt thuisblijvers in ruil het documentatiemateriaal. Peter Luining (nL) is 
internetkunstenaar van het eerste uur en een graag geziene gast in musea en op festivals 
wereldwijd. Luining gebruikt een combinatie van software, computerafval, fotografie 
en performance. julien Previeux (FR) werkt al ruim 8 jaar aan het project ‘Lettres de 
non-motivation’. Hij verstuurde meer dan 1000 non-sollicitatie brieven waarmee hij een 
ideologisch snel veranderende wereld ontcijferd en van handvaten voorziet. voor het eerst 
in nederland, in vertaling. 

 DE cTRLALTDELETE KUNST ExPEDITIE > zATERDAG 14:00 
Drie jaar geleden begon Peter Luining het weblog ‘ctrlaltdelete’, waarop hij, naast foto’s 
van computerafval, de snelle verandering van zijn directe omgeving laat zien. Het is een 
ode aan vergankelijke kunst en de schoonheid van zaken die een ieder aan zich voorbij 
laat gaan. De ctrlaltdelete kunst expeditie is geen mooie wandeling langs hofjes en tuinen, 
maar een zoektocht naar de esthetiek van commercie, verloedering en verval. De expeditie 
duurt 1,5 uur en om zeker te zijn van deelname is het raadzaam u aan te melden bij marie-
jose@galeriewest.nl.

Over GALerIe WeSt: West heeft expositieruimte (en ateliers) voor jonge, 
actuele kunst in het centrum van Den Haag. West daagt kunstenaars uit 
tentoonstellingen zonder concessies te maken. vaak zijn het sitespecifieke 
werken; speciaal gemaakt in en voor de galerie. LOcAtIe: Oostkant centrum. 
vraag naar de bekende Bierkade. De overkant is Groenewegje. 

 KINGKONG -  kingkong-galerie.nl 
De afgelopen jaren maakte KingKong goede sier in de Haagse kunst- en cultuurwereld 
door de fraaie invulling die ze gaf aan de Prinsegracht 8. Onlangs kwam het nieuws dat 
de gemeente andere plannen heeft met het pand en KingKong op straat staat. Meer dan 
jammer. vrienden en inzittenden van het KingKongcollectief proberen nu vanuit andere 
panden de vader aller apen in leven te houden. tijdens Ground 3 zijn er evenementen in 
Gammah en KwingKwong, een voormalige Kwikfit.  

 AvOND vAN DE LAUwE cULTUURHOER Iv 
 > vRIjDAG 18:00 - 24:00 > KwINGKwONG - UILENBOMEN 1 
In de vierde editie van de lauwe avond gaan weer alle remmen los. Het belooft wederom 
een festijntje te worden vol trash, cult, teringherrie, extravaganza, slutter, ranzigheid en 
audiovisueel terrorisme. Deze avond zal nog een tijdje in je cortex blijven rondspoken. Laat 
je moeder thuis en neem je zusje mee!

   NABORREL > zONDAG 20:00 - 24:00 
   GAMMAH - LEEGHwATERSTRAAT 151
vier dagen festival achter de kiezen en nog 
steeds dorst. Mooi zo, we zien je op de naborrel 
in Gammah. Deelnemers, bezoekers, toevallige 
passanten en delegaties van de plaatselijke 
ambassade worden verrast op elkaar, een natje 
en droogje en relaxt muzikaal spektakel. Sowieso 
van de partij: orange sunsHine, groezelig 
authentieke psychedelische rock voor die 
hippieloze 60’s/70’s flashback. Vers van de pers: 
ungrund – noisy en minder noisy experimenten 
met elektronische en akoestische soundscapes.    

LOcAtIe KWInGKWOnG: Oostkant centrum. Spui aflopen en dan links bij Bierkade of tram 
1,9 of 15, halte Bierkade Oost.  LOcAtIe GAMMAH: Laakhaven, tegenover de echte Gamma.

 BINcK36 -  binCkHorstLaan 36 -  korzo.nl 
Partytime in Korzo 5HOOG. Jawel, inclusief wijds uitzicht over the Hague city vanaf 
de bovenste verdieping van het oude KPn-hoofdkantoor. Binnen: een boordevol 
internationaal muziekprogramma, vers bereid door Het DepArtement, tiktak en sic-
rec, een Haags dhz-platform. 

 GROUND 3 HITS KORzO 5 HOOG > zATERDAG
 verdere info aangaande het programma en toegang: zie website GrOunD 3.

 THE LOcUST (USA) uniek. Hard. Legendarisch. Sensationeel ook. vier mannen 
in freaky bodysuits die extreem korte nummers in je gezicht blaffen. De makkelijke 
beschrijving is punk/hardcore, maar de nummers zijn complex en grijpen ook naar freejazz 
en zelfs klassiek. een genre op zich, dat de mannen wereldwijde faam bezorgt. 

 KANIA TIEFFER (BELGIë) twee vingers in het stopcontact, de rest op een paar 
kleine keyboards, een elektrische gitaar en wat overstuurde drumpads. Het Brusselse 
solofenomeen doet aan noisy electrospasms, die samen met haar overstuurde meisjesstem 
voor een zeer aanstekelijke mix zorgen. Dansbaar? Misschien, maar hou rekening met 
serieus struikelgevaar. 

 THE MOI NON PLUS (AMSTERDAM) Men neme gitarist/zanger Bas Morsch (ex-SAL) 
en drummer/zanger Leon caren (Blues Brother castro). Laat ze spelen met drums, gitaar 
en samples en het resultaat is the Moi non Plus: energieke, melodieuze en rudimentaire 



noiserock van de bovenste plank. Het debuut verschijnt 
in oktober, maar nu al gonst het flink rond de mannen. 

 THE BLAcK BUG (zwEDEN) the Black Bug 
klinkt als een jaren 70 snuff movie, u kent het wel, 
maximaal onheilspellend. Het geluid kermt uit de vol 
open gedraaide synths en gitaren en de vrouwelijke 
vocalen schrapen langs roestige distortians. vrolijk 
is het niet, fascinerend wel. the Black Bug is er niet 
om vrienden te maken, getuige ook de titel van hun 
debuut: I don’t like you. 

 KNALPOT (AMSTERDAM) De etiketten zijn niet aan te slepen voor het duo Knalpot. 
Het ene moment slaan de heren een groezelig rockpaadje in, een minuut later wordt een 
hobbelige groove ingezet, die vervolgens uiteenspat in een mist van bliepjes en breaks. 
Gerri Jäger (Brown vs Brown) op drums en raphael vanoli, op gitaar en effecten, brouwen 
een hoogst muzikale en eigenzinnige mix die zich misschien nog wel het beste laat 
vergelijken met, jawel, een knalpot. 

 BOUTRO BUBBA (NL) Je kan wat of je kan het niet en dan is het natuurlijk nog de 
vraag of je er wat mee doet. Boutros Bubba kan en doet het: het technisch vernuft druipt 
ervan af. complexe ritmes, sterke melodieën, veel akkoordenwisselingen en dissonanten. 
rock met een behoorlijke twist dus, hard en hectisch ook, maar met voldoende rust om het 
goed te behapstukken. Livereputatie: overdonderend. 

 MUNcH MUNcH (UK) Munch Munch is rap naam voor zichzelf aan het maken. niet 
verwonderlijk: hun eclectische popsongs zijn supercatchy zonder ook maar een moment 
gezapig te worden. Absurde teksten, onverwachte wendingen, een hoofdrol voor de 
synth(s) en een bijrol voor elk genre dat op enig punt maar lekker aanhaakt. Live rennen 
de vier jongelingen als dollemannen van instrument naar instrument. een feestje.  

 DAS SYNTHETIScHE MIScHGEwEBE (DUITSLAND) Oftewel ‘een synthetische mix 
van stoffen’. Hoe klinkt glas, zand, latex, een magneet? Geluidskunstenaars Guido Huebner 
en Samuel Loviton hebben er vanaf begin jaren 80 een flinke reputatie mee opgebouwd. 
Hun experimentele composities, deels ter plekke gemaakt, deels vooropgenomen, zijn goed 
voer voor verbaasde oren. 

 KATADREUFE (AMSTERDAM) Katadreuffe is het slappe aftreksel van de ideeën 
die ontstaan vlak voor het slapen gaan, hetgeen zich doorgaans uit in uiterst subjectieve 
observaties en conclusies, een misplaatste geldingsdrang en 
een muziek die eventueel te scharen valt onder de noemer 
post-hardcore, een tikkeltje noisy wellicht, maar bovenal 
poeslief.

 KARL HEINz (HAMBURG) De band Karl Heinz brouwt 
upbeat dance met synths, live drums, bas en felle vrouwelijke 
vocalen. De punkroots zijn duidelijk hoorbaar, maar de band 
omarmt ook pop en dance. Het levert een luidruchtige, maar 
frisse combinatie op, met veel variatie en fraaie teksten over 
achtervolgingswaan en strategieën tegen verveling. 

 AcT & Dj: Puyo Puyo en dj eva aka tHe BrAIn uit 
Frankrijk! Over sic-rec, TikTak, en verdere info aangaande 
het programma: zie website Ground 3. 

LOcAtIe: Begin van de Binckhorst in voormalige KPn-hoofdkantoor, nu 
Binck36. vanaf centrum volg Binckhorstlaan en onder spoor meteen rechts.
 

 MAAKHAvEN - CaLLandkade - 1e LuLofdwarsstraat - maakhaven.nl
Kern van het Maakhavenprogramma is de expositie 50% for Free, die bestaat uit een 
keur aan unieke werken door de kunstenaars van Maakhaven. Bijna alle disciplines komen 
voorbij: van ruimtelijke en interactieve installaties tot schilderijen, video, afvalarchitectuur, 
comic mixed media, houtbewerking etc. Het complete scala aan fraaiheid dus, met voor 
ieder wat wils en misschien wel voor wie wat wils een ieder. Je weet het niet. 

      50% FOR FREE > OPENING DO 20 - 23 EN OP ALLE ANDERE DAGEN TIjDENS EvENTS 
Dwars door de loods is speciaal voor Ground 3 een muur opgetrokken. Aan de ene kant vind je 
werken op de do-it-your-self-manier. Aan de andere kant worden werken geselecteerd, geordend 
en in een mogelijke verkoopbare context geplaatst door curator frank julius taal. Maakhaven 
wil langs deze weg onderzoeken hoe het fenomeen broedplaats zich verhoudt tot de gevestigde, 
commerciële kunstwereld en geeft zo een zeer tastbare invulling aan het For Sale!? thema. 

50% for Free is alle dagen geopend en begint donderdag met een feestelijke aftrap om 
20:00. Hier zijn grote namen bij aanwezig, waaronder, vraag niet hoe ze het voor elkaar 
hebben gekregen: condoleezza rice, Paus Benedictus XvI, Al Gore, naomi Klein en de beruchte 
Pakistaanse terrorist Bailtullah Mehsud. Ook zijn er kleine namen aanwezig, zoals Jessica de 
Wolf, Joachim rotteveel, Jose den Hartog en dat was alleen nog maar de J. De rest van het 
illustere Maakhavenalfabet vind u op de website van Ground 3.  

      ALLES HALvE PRIjS > vRIjDAG 20:00 - 24:00 Op vrijdagavond bouwt 
Maakhaven feest. Kunstenaars uit eigen geledingen geven performances, dansvoorstellingen 
en muziek. De expositie 50% for Free is natuurlijk ook gewoon geopend. Meer informatie 
over de precieze voorstellingen druppelt voortijdig binnen op de site. 

      2E PERSOON GRATIS > zATERDAG 12:00 - 18:00 Leuk, zo’n broedplaats in je 
buurt, maar wat gebeurt daar nu precies? tijdens 2e PerSOOn GrAtIS opent Maakhaven 
alles tot en met de laatste kastdeur voor publiek. u wordt rondgeleid en mag ongegeneerd 

neuzen. De raddraaiers van rAc zorgen 
voor feestelijke omlijsting. Wederom: 
hou de site in de gaten. 

     2 HALEN 1 BETALEN 
    > zONDAG 12:00 - 18:00 
Wat is precies de functie van een 
broedplaats? Meerdere dimensies 
spelen mee, zoals stadsontwikkeling, 
stimulering van de creatieve sector 
en de positie van de kunstenaar als 
individu. In een rondetafelgesprek met 
investeerders, de gemeente, de curator 
en andere belanghebbenden wordt 
gezocht naar waarheden, onwaarheden 
en een gemeenschappelijke richting. De 
deelnemers volgen op de site. 
 
Over MAAKHAven: In het imposante 

industriële complex aan de callandkade werken kunstenaars, 
architecten, choreografen, een theatergezelschap en 
muzikanten. Daarnaast is er een grote projectruimte voor 
grootschalige werken. De voormalige fabriek wordt beheerd 
door Stichting Luca.  LOcAtIe: Laakhaven, bij Megastores. 
vaillantlaan helemaal uit, onder spoor door en dan voor het 
water naar rechts. Buurttip: rAc.  



 RUIMTEvAART -  Loosduinseweg 9 / st ichting-ruimtevaart.nl
Kloppend hart van ruimtevaart is de Super B filmzaal, waar het niet piept maar ratelt. 
ruimtevaart is niet vies van het digitale tijdperk, maar koestert vooral een warm kloppend 
hart voor de superieure kwaliteit van film op celluloid. 

 FULL ScREEN > zA 13:00 - 21:00 > zO 13:00 - 18:00
In samenwerking met Filmstad en het Super 8 reversal lab is een spraakmakend 
programma samengesteld van internationale filmmakers die deze liefde delen. voor titels 
en namen: zie de website. Het programma komt twee keer per dag voorbij. In de drie 
andere zalen vind je een video van Zeger reyers, een lichtbeeldinstallatie van Lucas 
Lelieveld en drie muurschilderingen van Paul van der Zande. ruimtevaart zal ook ruimte 
bieden aan no -Land van Patricia de ruijter (beeldend kunstenaar/curator test-Portal 
nDSM-Werf, Amsterdam): ‘a dynamic multimedia installation with photography, moving 
images, soundscape’. Het feest is inclusief spraakzaam gezelschap aan de bar. 

Over ruIMtevAArt: Stichting ruimtevaart is een platform voor 
beeldende kunst, vormgeving, cinematografie en muziek. Sinds 2007 
huist ruimtevaart in het voormalige AAZ gebouw aan het begin van de 
Loosduinseweg. De deuren staan vaak open, voor tentoonstellingen en 
natuurlijk de beroemde Super B filmavond. LOcAtIe: Zuidkant centrum. 
Loopbaar of tram 2 of 3, eerste halte voorbij McH Ziekenhuis. 

 vILLA OcKENBURGH - Monsterseweg 4 - hetbinnenhof.org
villa Ockenburgh pakt net als vorig jaar uit met een festival binnen een festival. De fraaie, 
groen gelegen locatie biedt gedurende het hele festival een tentoonstelling van beeldende 
kunst en op zaterdag en zondag live muziek. 

 PEEP PERSPEcTIvE 
 zA 12:00–20:00 > zO 12:00 - 18:00 
Maar liefst vijftien kunstenaars uit het hele land 
tonen hun wonderlijke wereld middels het medium 
kijkdoos. Dit levert een veelvoud van werelden op: 
van piepklein tot manshoog, van levende jukebox tot 
klassiek landschap, van camera obscura tot diorama. 
villa Ockenburgh is voor deze kijkdozententoonstelling 
omgetoverd tot distributiecentrum, met pallets, 
stellingkasten, pompwagens, lopende banden, 
streepjescodes en pontificale prijsvermeldingen. Het 

is een installatie op zich, waarin de kunstobjecten lijken te functioneren als archetypische 
handelswaar, want kijken is kopen en alles is For Sale. Op de website staat een korte 
beschrijving van alle deelnemende kunstenaars. 

 MUzIEK OP zATERDAG > 12:00 - 20:00

 12:00 ELEPHANT MIcAH (USA) Pseudoniem van singer-songwriter Joe O’connell, 
alias de stemfluisteraar. voeg een breekbaar twanggitaartje toe en giet het in lo-fi 
ongepolijste diamantliedjes. elephant Micah behoort al ruim tien jaar bij de iconen van de 
indie-underground. nu in uw plaatselijke villa, een buitenkans.
 
 13:00 ARTHUR ADAM (AMSTERDAM) Arthur Adam grossiert in loepzuivere 
akoestische popliedjes, met her en der een jazzy swing. De sfeer in de liedjes is vaak 
dromerig, maar let wel: van het glasheldere soort. Debuut Shhh! en het recente In A Cabin 
With Arthur Adam ontvingen lovende recensies en talrijke eervolle vermeldingen. 
  

 QUARTAIR - toussaintkade 55 - quartair.nl 
van 2000 t/m 2003 liepen er bij Quartair jonge studenten 
van Finse kunstacademies rond, die telkens drie maanden 
in het Haagse kunstenaarsinitiatief meedraaiden. Deze oud-
stagiaires zijn ondertussen afgestudeerd, lichtelijk gepokt en 
gemazeld en vaak succesvol. een aantal van hen doet het ook 
internationaal gezien goed. Quartair zegt: hoog tijd voor een 
update van onze Finnen!

 FIN  OPENING vR 18:30–22:30 
 > zA & zO 13:00 - 18:00 FIn opent feestelijk 
op vrijdagavond met eten, muziek en de start van de 
tentoonstelling. voor een paar euro schuif je aan en krijg je 
eenvoudige Finse kost voor de kiezen. Jere Seppänen, een 
van de deelnemende kunstenaars, doet een live optreden en 
zal later ook nog fungeren als dj, waarbij u kunt rekenen op 
de betere funk, hip hop en reggae. De tentoonstelling bestaat 
uit installaties, schilderijen en tekeningen en is ook nog te 
bezichtigen op zaterdag en zondag. namen en info over de 
deelnemende kunstenaars staan op de site. 

Over QuArtAIr: In 1992 betrekt een groep afgestudeerde kunstenaars van de 
KABK het monumentale gebouw van de Haagsche Broodfabriek. Ze gebruiken de 
ruimte voor het maken en exposeren van vernieuwende, vaak beeldende kunst. 
Quartair is bovendien een belangrijke internationale ontmoetingsplaats voor 
jonge, opkomende kunstenaars. LOcAtIe: Westkant centrum t.o. Paleistuinen. 
Prima te lopen of tram 17 richting Statenkwartier, halte noordwal. 

 RAc 

 1e van der kunstraat
 st ichtingrac.nl
De rijks Automobiel centrale (rAc) en 
aangrenzende panden worden vanaf 2009 
in handen gegeven van kunstenaars en 
creatievelingen. Hiermee is Laakhaven 
West een broeinest rijker en de kersverse 
stichting rAc gooit tijdens Ground 3 een 
eerste vlam in de plan. 

 BOUwHOUSE OPENING vR 19:00 - 23:00 > zA & zO 12:00 - 18:00
Welkom in containercity. voor de rAc-hallen zijn er een dik dozijn aangespoeld. In 
de containers vind je installaties, misschien een onverwachtse performance of een 
vervreemdend geluidsexperiment. De betere verrassingen in blik dus. Het containerdorp is 
voorzien van bar, muziek en goedgemutst gezelschap. u kunt zich er vast een voorstelling 
van maken en mocht deze u aanlokkelijk voorkomen: doe er wat mee. 

Over StIcHtInG rAc: Stichting rAc is in het leven geroepen om van de rAc hallen in Laakhaven 
West een bruisende Haagse plek te maken voor vernieuwende culturele en creatieve activiteiten. 
De focus ligt op uitvoerende kunsten (dans en theater op locatie), film, video en filmproductie, 
alternatieve (pop)muziek, mediakunst en installatiekunst en ruimtelijke ordening en architectuur. 

LOcAtIe: Laakhaven, bij 
Megastores. vaillantlaan 
helemaal uit, onder spoor door 
en dan 2e naar rechts. Buurttip: 
Maakhaven.



 14:00 I AM OAK (UTREcHT) vanaf zijn zolderkamer lekte hij twee eP’s met 
melancholische folkliedjes de wereld in. Warme stem, gitaar, soms dat oude keyboardje 
waar het allemaal mee begon. en als het dan goed is, gaan mensen luisteren en voor je het 
weet sta je op een podium. Hello I am Oak, we are Ground 3.  
        
 15:00 MY KAPPA ROOTS (GLASGOw UK) Groei op in Schotland en de regen dringt 
vanzelf door in de diepste poriën van je zijn. De liedjes van Pablo clark zijn doordrenkt met 
die melancholische stemming. De vingers op zijn gitaar weten goed de weg, maar nemen alle 
tijd; wie is gewend aan wind en regen heeft geen haast om naar buiten te gaan. 

 16:00 HER HIGHNESS (DEN HAAG) De Israëlische Helza Poppen (alias her 
Highness Hadas Hinkis) maakt poppy lo-fi liedjes met kinderinstrumenten, fluitjes en wat 
verder maar lekker bliept en ratelt. De catchy liedjes hebben iets van kinderdeuntjes, ware 
er niet die onheilspellende teneur die voortdurend onder de oppervlakte gloort..   

 17:00 NEONBELLE 
(UTREcHT) In augustus 2007 
verlieten Maarten, Pien en 
Jelte huis en haard om in het 
Belgische Lanaken in een week 
een cD op te nemen in het 
kader van het project “In a 
cabin with...”. Ze kwamen terug 
met een album vol warme, 
semi-elektronische nummers, 
aangevuld met de indringende 
stem van Pien Feith. een 
schot in de roos, inmiddels 
genomineerd voor de 3voor12 
Award. Aangevuld met gitarist 
Johan Wulterkens krijgt het 
project gelukkig een staartje 
in het kersvers opgerichte 
neonbelle. Do. not. Miss. 

 18:00 THE cOLOR OF THE SUN (BRISTOL UK) een van de interessantere bands 
uit Bristol momenteel. Frontman Aron Ward bracht een groot deel van zijn jeugd door in de 
tourbus van pa. er zijn weinig stijlen die niet op enig moment Wards aandacht trokken en in 
the color of the Sun komt het er allemaal uit. eclectisch is het woord, met alle ruimte voor 
rijk gevulde soundscapes. 
      
 AANSLUITEND: GOED vOLK Dj TEAM (NIjMEGEN)

 U vRAAGT, w Ij DRA AIE N > zO 12:00- 18:00 Jak Peters en zijn rotte 
Herders zitten in vijf bordkartonnen jukeboxen op uw geld te wachten. Bij inworp treed het 
innerlijke mechaniek in werking en worden de zeemans-liederen, lyrische chansons, intieme 
luisterliedjes en uiteraard verzoekjes ten gehore gebracht.

Over vILLA OcKenBurGH: villa Ockenburgh, zeer fraai gelegen 
tussen duinen en stad (iets voorbij Kijkduin), biedt plek aan 
zeven kunstenaars, gebundeld in vereniging Het Binnenhof. In de 
zomermaanden gaan de deuren wijd open voor spraakmakende 
exposities, voorstellingen en manifestaties.  LOcAtIe: ten zuiden 
van de stad waar de duinen beginnen. vanaf cS: randstadrail 3 
richting Loosduinen, halte Pissuisestraat. vanaf HS: bus 26 richting 
Kijkduin, halte Arnold Spoelplein. vraag naar landgoed Ockenburgh.   

 DE BINcKHORST
theatervormgever en beeldend kunstenaar Wilma Marijnissen groeide op in de wereld van 
taxi’s, autorijscholen, pompstations, garages en sloperijen. Aangenaam: De Binckhorst, de 
achtertuin en rafelrand van Den Haag. een rauw en authentiek industriegebied, dat veel 
weg heeft van een vrijstaat. Over niet al te lange tijd zal deze unieke wereld, en al haar 
inwoners, plaatsmaken voor grootstedelijke ambities. Het moet een stoer gebied worden, 
maar zo stoer als het nu is, zal het nooit worden. 

 zwERFTOcHT > zATERDAG 11:00 Op zaterdagochtend om 11:00 neemt Wilma 
Marijnissen je mee naar het hart van de Binckhorst; een avontuurlijke reis langs verborgen 
plekken, markante persoonlijkheden en roemruchte verhalen. Ontdek een wereld die 
binnenkort in de totale uitverkoop gaat. een onherroepelijke vergissing, aldus Marijnissen. 
Aanmelden is verplicht, er is ruimte voor 16 deelnemers. Alle informatie staat op de site, 
inclusief koffie. 

   GRONDzAKEN > zONDAG 14:00 
Samen met Samir calixto (danser/
choreograaf) heeft Wilma Marijnissen 
de installatie-performance Grondzaken 
gemaakt. Grondzaken gaat over de man 
in pak, in het harnas van de 24-uurs 
economie. tegen de achtergrond speelt 
het verdwijnen van een authentiek 
cultuurlandschap en daarmee de eigen 
geschiedenis, de waarden en de rituelen 
die met grondzaken verbonden zijn. 

Grondzaken onderzoekt de vraag of 
de huidige samenleving grondzaken 
mist. Is de maatschappij te veel gericht 
op presentatie en vorm in plaats van 
inhoud? Is er een maatschappij gegroeid 
waarin de identiteit van plek en mens 

verdwijnt? Grondzaken vindt, heel toepasselijk, plaats in autoschadebedrijf Spoelstra aan de 
Komeetweg 5-7, midden in de verdwijnende Binckhorst. na de voorstelling is er een dialoog 
tussen het publiek en bedrijven en bewoners van de Binckhorst. 
Zeker zijn van een plaats? Reserveer. Info op website. 

  Ground 3 tipt u graag voor de programma’s van 1646 | www.enter1646.com | 
en de Vrije Academie | www.vrijeacademie.org 

cOLOFOn: Het Ground 3 Festival is een initiatief en productie van stichting Het 
DepArtement. dettje bakker: eindcoördinatie en organisatie / jan borchers: organisatie 
/ Hedde Meima: publiciteit & teksten | www.heddeopscherp.nl / ronald stemmerich: 
coördinatie/productie Korzo5Hoog / Paul borchers: illustraties | www.paulborchers.
com, www.antistrot.com / Yvo Zijlstra: vormgeving | www.antenna-men.com / rocket 
Clowns (www.rocketclowns.com): webdesign / Programmering De Kombinatie, Gammah, 
Korzo5Hoog: Het departement, sic-rec en tiktak.  

Programmering en coördinatie broedplaatsen: de kunstenaars/muzikanten van De Besturing,  
Maakhaven, Quartair, villa Ockenburgh, Andergrond, Dcr, ruimtevaart, rAc, De Illusie, Anna, 
Galerie West en KingKong.  GROUND THREE – de Haagse Broeddagen – wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en met dank aan Stroom Den Haag

M E T  D A N K  A A N  S T R O O M  D E N  H A A G 
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 GrOunD 3 is een 
gratis vierdaags experimenteel festival voor 
nieuwe kunst en muziek. Het festival voert je 
naar de Haagse broedplaatsen: oude fabrieken, 
stoffige loodsen, obscure kelderpodia, bloed-
zweet-en-tranen galerieën en andere markante 
locaties waar kunstenaars nieuw leven in 
hebben geblazen. Van 4 t/m 7 september brengt 
GrOunD 3 je een bomvolle lading kunst, theater, 
film, muziek en feesten. 

 Het thema van 2008 is for 
sale!? overal wordt geroepen dat de creatieve sector een cruciale rol 
speelt in de economie, maar kunstenaars vormen nog steeds de armste 
bevolkingsgroep van nederland. vooral in de creatieve underground, 
waar veel nieuwe trends ontstaan en doorsijpelen naar de meer 
gevestigde kunstenwereld, is het armoe troef. 

wat te doen? de goedbetaalde opdrachten bieden weinig ruimte voor 
creatieve vrijheid, terwijl vanuit die vrijheid juist de ideeën ontstaan 
die nederland haar creatieve voorlopersrol bezorgen. ground 3 
zet dit spanningsveld centraal. Hoe integer en onafhankelijk kan 
een kunstenaar nog werken? wordt een autonome kunstenaar 
tegenwoordig als asociaal gezien? nemen bedrijven de kunstensector 
niet te veel over? 

Het is aan de deelnemende broedplaatsen het thema in te vullen. 
Ludieke kunstveilingen, trendvolgende bands die het podium delen met 
experimentele acts, en het is niet voor niets: de 2e persoon is gratis. 
ground 3 benadert het thema op vrolijke en serieuze wijze, maar is 
niet zonder stellingname. ons motto: no culture without subculture!

  
voor informatie aangaande het festival zoals tijden, 
routebeschrijvingen, spontane programmeringen of wijzigingen, 
check: www.ground3.nl of mail: info@hetdepARTement.net

 www.ground3.nl


