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Wij zijn Ruben Bruggeling, Mariska van Beusichem, Marieke 
Herweijer en Paul van der Ham. Wij willen je meenemen in het 
project Geheimenissen waar wij met veel passie aan 
samenwerken; ieder met zijn eigen expertise. 

Dit kunstproject wil ruimte maken voor betekenisvolle en 
waardevolle levensverhalen van mensen uit heel Nederland en 
zich aandienen als een creatief experimenteel platform waar 
verhalen van mensen samenkomen in een toegankelijke 
kunstinstallatie.

Wordt jij onze volgende partner? Of heb je 
vragen, inspiratie of waardevolle kennis 
om te delen?

info@rubensruimte.nl
+31634595127
www.rubensruimte.nl



"Een plek waar we tot onszelf kunnen komen in een vertrouwde 
omgeving, een moment nemen om in onze eigen droomwereld 
te leven om ruimte te geven aan onze creatieve ideeën, een 
plek waar wij ons kunnen opladen. Een plek voor ons alleen 
waar we toch in verbondenheid staan met de ander. 
Een plek waar de Geheimenissen van ons menszijn een 
bestemming krijgen. ”

De verplaatsbare kunstinstallatie heeft de vorm van twee 
metalen vleugels met binnenin een programmeerbaar 
geluidssysteem waar geluiden, verhalen en muziek 
samenkomen. De ruimte geeft één bezoeker per keer een 
ervaring waarin doormiddel van geluid, muziek en tekst je wordt 
meegenomen en in verbinding wordt gebracht met de ander op 
gepaste afstand. De verhalen die worden opgehaald voor 
Geheimenissen wordt door een team van ‘Geheimzoekers’ 
aangestuurd, die middels een intensieve begeleiding en op 
speelse wijze zoeken naar betekenisvolle levensverhalen van 
mensen. 

Geheimenissen is gericht op een duurzame creatieve aanpak 
waarin wij creatieve makers uit heel Nederland willen prikkelen 
om Geheimenissen te vullen met hun talent; muziek, composities, 
geluiden en verhalen. De mogelijkheid bestaat om via het 
programmeerbare audiosysteem in de ruimte verschillende 
verhalen, geluiden en muziekstukken te implementeren die naar 
wens en locatie kunnen worden aangepast. 

Op deze manier draagt Geheimenissen op lange termijn bij aan 
het kunst en cultuurklimaat van Nederland. De ruimte opent zich 
als het ware voor de verhalen van anderen en slaat op 
creatieve wijze en op passende afstand een brug tussen 
mensen en creatoren.





Geheimenissen is voor mensen die zich willen laten inspireren 
door middel van betekenisvolle levensverhalen van mensen. 
Bezoekers van Geheimenissen zijn rond de 20 en 40 jaar en 
staan midden in het leven, zij zoeken zinvolle verbindingen die 
niet zozeer in traditionele vormen zijn gegoten maar zijn wel 
gevoelig voor beleving zoals zij bijvoorbeeld ervaren op 
festivals. De focus bij Geheimenissen ligt in het opzetten van 
een samenwerkings-netwerk van verschillende partners. Naast 
dat wij de naam van onze partners koppelen aan het project 
kunnen de bijdragers een inhoudelijke bijdrage leveren én 
mogen de ruimte voor een nog nader te bepalen periode 
plaatsen op een locatie naar keuze.

Doelstellingen & 
opbrengsten

doelgroep

Bezoekers ondergaan een ervaring binnenin de kunstinstallatie 
en komen daarmee in aanraking met hun eigen dieper gelegen 
geheimenissen en met die van hun medemens. De ervaring dat 
het leven een betekenisvol geheim bevat kan een bevrijdende 
uitwerking hebben op de bezoeker waardoor zij relaxter in het 
leven kunnen staan. Geheimenissen dient zich als creatief 
platform aan om in het cultureel en kunstklimaat van 
Nederland een verbindingsfactor en inspiratiebron te zijn: 
Geheimenissen wil niet alleen maar een kunstervaring zijn dat 
je kunt ondergaan maar ook een duurzaam platform voor 
verbinding en experiment. Ons doel is creatieve makers en 
onze partners uit heel Nederland uit te dagen om mee te 
denken in de ontwikkeling van de verhalen, geluiden en muziek 
om op die manier een toegankelijke brug te slaan tussen 
burgers en kunst.



relevantie
In deze tijd van Corona vragen wij ons af; Hoe richten wij een 
plek in om je verbonden te voelen met mensen om jou heen als 
je constant afstand moet houden? Maar waar is voor ons 
tevens de plek om even tot onszelf te komen als dat zelfs niet 
meer altijd thuis gaat? Waar is de rust en ruimte om je 
geborgen en veilig te weten? Een plek om je eigen gedachten 
even los te laten en op nieuwe inspirerende ideeën te komen, 
of om even helemaal los te laten? 

Met project Geheimenissen willen wij datgene aanbieden waar 
de mens juist nu gebrek aan heeft; geborgenheid, een plek 
voor ontspanning rust, reflectie en een plek waar we in 
verbinding staan met elkaar door ons via verhalen in de 
installatie open te stellen voor andermans 'geheimenissen'. De 
kunstinstallatie slaat een brug tussen betekenisvolle 
levensverhalen van mensen en zorgt voor de mogelijkheid om 
je toch verbonden te voelen met de ander.

Project geheimenissen is een kunstproject met een Zwolse 
herkomst en stimuleert daardoor onder andere ook het 
creatieve werkveld in Zwolle. We hebben partners zoals de 
Zwolse theaters en bibliotheek de Stadkamer maar willen het 
ook breder trekken en de installatie door Nederland laten 
reizen, we hebben contact met diverse partijen in Nederland 
om de ruimte en plek te gaan geven in de samenleving en 
verschillende samenwerkingen aan te gaan.
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marieke herweijer
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