
 

 

Op het basecamp 

William Speakman (UK) richt de centrale ontmoetingsplek van het basecamp in met onder meer een 

keuken, lemen broodoven, een openlucht-ligbad en toilet. Ook bouwt hij een sculpturale 

toegangspoort tot het terrein. 

Kathrin Schlegel (Dui) showt de Tesla Roadster, een superzuinige en exclusieve auto, op een 

draaiend platform in deze natuurlijke omgeving.  

Ruchama Noorda (NL) bouwt uit leem, sloophout, fietsframes en strobalen een hut, bij wijze van 

‘sociale woningbouw in het wild.’ 

Melanie Bonajo (NL) initieert groepssessies met o.a. (oudere) inwoners en individuele sessies die ook 

toegankelijk zijn voor publiek. Contact met de natuurlijke cyclus van het leven, het innerlijk dier en de 

natuur staan centraal.  

Francisco Camacho (Colombia) organiseert publieke bijeenkomsten in het bos over de grondwet. Met 

inleiding en debat over de (on)toereikendheid van enkele artikelen uit de Grondwet voor de 

hedendaagse samenleving. 

Tijdens het weekend kunnen maaltijden worden genuttigd, die zijn gemaakt met in Diepenheim 

ingezamelde ingrediënten. Jozef van der Heijden en Marion de Beer bereiden de gerechten op een 

houtgestookt fornuis. 

In en om Diepenheim 

Dan Geesin (UK) maakt sculpturen van wilgentakken voor tuinen van inwoners. Deze zullen in optocht 

naar een locatie aan de rand van het stadje worden gebracht waar ze ritueel worden verbrand. 

Frank Koolen (NL) zamelt overtollige voorwerpen van Diepenheimers in en maakt daarmee sculpturen 

voor een beeldenroute. 

Gil & Moti (Israël) organiseren een bruiloft voor een lokaal paar, geïnspireerd op de schilderijen De 

Boerenbruiloft van Pieter Bruegel de Oude en De Aardappeleters van Van Gogh. De voorbereidingen 

en het feest zullen drie dagen lang als een grote performatieve installatie te zien zijn.  

Graham Hudson (UK) bouwt met hulp van lokale bouwers en leveranciers een installatie die toont als 

een staalkaart van lokale bouwnijverheid, tradities en stijlen. Deze installatie blijft de hele zomer staan. 

Als onderdeel van de tentoonstelling zal het door Jasper van den Brink gefilmde en het door Pauline 

Oltheten gefotografeerde verslag van het 3-DAY-WEEKEND te zien zijn. 
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