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OrbitFest: Sentient Statues
Op 16, 17 en 18 december vindt het gratis toegankelijk lichtfestival OrbitFest plaats in de
binnenstad van Groningen. Tijdens deze derde editie van het horizonverruimende
winterlichtfestival zijn er op diverse locaties in de binnenstad noordelijke premières van
futuristisch lichtwerk te bewonderen en kan men als bezoeker zelf ook deelnemen aan workshops.
Het festival zal rond de winterwende plaatsvinden, een bij uitstek geschikt moment om het licht te
vieren.
Noorderlingen komen samen
Na twee succesvolle edities heeft OrbitFest dit jaar de samenwerking met makers en
hackers uit alle lagen van de noordelijke samenleving verder uitgebreid, zo vertelt
organisator Bouke Mekel: ‘We hebben dit jaar onze focus gelegd op nieuw multimediaal
lichtwerk dat gemaakt wordt in samenwerking met de gemeenschap. We werken samen met
Frank Mohr, Minerva, Alfa College, Noorderpoort, kubusschool Joseph Haydn en
onafhankelijke noordelijke kunstenaars’.
Duurzaamheid en empowerment
Tevens is nu de Groninger binnenstad het podium van OrbitFest geworden: wanneer de
schemering valt zullen het Groninger Museum, de Synagoge Groningen in de Folkingestraat
en een aantal locaties in de binnenstad worden omgetoverd met lichtkunst.
Daarbij stimuleert OrbitFest met het oog op de toekomstige samenleving het gebruik van duurzame
materialen. Ook empowerment is belangrijk: daarom zijn er lichtworkshops te volgen in het
Groninger Museum en in de Synagoge.
Standbeelden met bewustzijn
De beeldenexpositie van Rodin in het Groninger Museum was voor OrbitFest aanleiding om ‘Sentient
Statues’, beelden met bewustzijn, als festivalthema te kiezen en het sci-fi festivalverhaal verder uit te
breiden. In het Groningen van de toekomst, zonnestad Heliopolis, zullen beelden steeds meer
personages worden: tijdens de winterlichtexpo figureren daarom alvast verlichte uit allerlei
materialen bestaande beelden waar de bezoeker vaak mee kan interacteren.
Het driedaagse festival is te bezoeken tussen 15:00 en 22:00.
Meer informatie over ‘OrbitFest’ op www.orbitfest.com. OrbitFest is ook op Facebook te volgen
(facebook.com/orbitfest) en ook op Twitter (twitter.com/orbitfest) en Instagram
(instagram.com/orbitfest).
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OrbitFest: Sentient Statues is een productie van Stichting ColorC. Deze stichting ondersteunt bij het
produceren en realiseren van memorabele producties, en dat het liefst met mensen uit NoordNederland. Meer informatie over OrbitFest en ColorC vindt u op orbitfest.com en colorc.nl.
Voor aanvullende informatie en/of foto’s kijkt u op orbitfest.com/pers of neemt u contact op met
Bouke Mekel via info@orbitfest.com of 06-44390667.

