
verbinding verboken



Het telefooncellen project is een samenwerking tussen Sichtberens, FCROC (FC Extra)

TELFOONCELLEN
Roos van Geffen was in betrokken bij Lân fan taal als artistiek ambassadeur.

Zij kwam in gesprek met de stichting Cel 9 die de telefooncellen in beheer heeft. Al pratende leek het hen een goed idee om ze in bruikleen te
geven aan ons zodat wij er een mooi talige project mee konden doen. Wat dat zou zijn hebben we cart blanche in gekregen.

SICHTBERENS
De opdracht van Sichtberens is het op een speelse en beeldende manier zichtbaar maken van het Fries en meertaligheid in de openbare ruimte. 
Sichtberens is een samenwerking van grafisch ontwerper Aad van Altena, beeldend kunstenaar Marten Winters en Lân fan Taal in opdracht van de 
provincie Frieslân in het kader van de implementatie taalwet.

FCROC (FC EXTRA)
Het FCROC wil met het telefooncellen project een bijzondere groep studenten een podium geven. Deze groep bestaat uit hoogopgeleide nieuwe 
Nederlanders. Vrijwel alle studenten komen uit oorlogs- en/of conflictgebieden.

In maart 2018 de studenten van het FCROC onder begeleiding van Aad van Altena (Sichtberens) en Janna Kluwer (FCROC) begonnen met het 
schrijven van persoonlijke verhalen op basis van ervaringen uit het land van herkomst. Dit is het vertrekpunt geweest voor de ontwikkeling van idee-
en om de verhalen (beeldend) zichtbaar te maken.  

Al vrij snel kwamen we tot het concept “verbinding verbroken”. Een duidelijke verwijzing naar de band met het thuisland en het (letterlijke) podi-
um, de telefooncel. Met dit creatief concept zijn we aan verder gaan werken en zijn we uiteindelijk gekomen tot 8 telefoon cellen die in de vorm van 
een vraagteken geschakeld staan. Iedere cel heeft een eigen verhaal en design, grotendeels gemaakt door de studenten zelf. Aan de buitenzijde 
staan de vragen afgebeeld die de studenten zichzelf stelde tijdens het proces. De vragen zijn in meerdere talen afgebeeld.

De opening van het project zal op 28 juni zijn.



De Opdracht van Sichtberens.

Het op een speelse en beeldende manier

zichtbaar maken van het Fries en meertaligheid

in de openbare ruimte.
Een samenwerking van grafisch ontwerper Aad van Altena, beeldend kunstenaar Marten Winters
en Lân fan Taal in opdracht van de provincie Frieslân in het kader van de implementatie taalwet.

It op in boartsjende en byldzjende WIZE

sichtber meitsjen fan it Frysk en meartalichheid

yn de iepenbiere romte. 
Yn gearwurking tusken grafysk ûntwerper Aad van Altena, byldzjend keunstner Marten Winters
en Lân fan Taal, yn opdracht fan ‘e provinsje Fryslân as útfiering taalwetjouwing.



HET PROJECT

Het telefooncel project is een onderdeel van Sichtberens. Sichtberens is een samenwerking van beeldend kunstenaar Marten Winters en grafisch 
ontwerper Aad van Altena, en Lân fan Taal in opdracht van de provincie Fryslân in het kader van de implementatie taalwet. Binnen Sichtberens
maken we op een speelse en beeldende manier het Fries en meertaligheid zichtbaar in de openbare ruimte. Het telefooncelproject is een
samenwerking tussen FC ROC (FC Extra) en Sichtberens. Samen met een groep hoogopgeleide nieuwe Nederlanders proberen we een bijzonder
kunstwerk te maken. Het wordt waarschijnlijk geplaatst bij het Friesland college.

WAAR STAAN WE NU

Door de studenten zijn verhalen geschreven, veelal gebasseerd op eigen ervaringen. Dit zijn bijzondere verhalen aangezien vrijwel alle studenten 
hun eigen land ontvlucht zijn i.v.m oorlogs-situaties. Er is een overkoepelend concept bedacht: Verbinding verbroking genaamd. Bij de verhalen zijn 
inmiddels ook al een aantal illustraties / schetsen gemaakt. Het is de bedoeling dat we dit (creatief) gaan doorvertalen naar de telefooncellen.



voorgaand werk 

van sichtberens:

stephenson

viaduct



voorgaand werk
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yn it hert



voorgaand werk 

van sichtberens:

yn sicht
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voorgaand werk 

van sichtberens:

noorderbrug



voorgaand werk 

van sichtberens:

wilhelminaplein

(ja jongu nee juh!)



voorgaand werk 

van sichtberens:

wilhelminaplein

(nee jongu ja juh!)



DE TEAMS

Op de volgende pagina’s worden de teams voorgesteld. Deze zijn de laatste tijd wel wat aangepast. Er zijn een aantal nieuwe studenten bij
gekomen en een aantal weggegaan. We moeten nog onderzoeken hoe we de teams koppelen aan de telefooncellen en hoe we alles gaan
indelen. De verhalen van de studenten en het artwork zitten niet in het document, omdat het dan te veel informastie zou gaan worden.

De volgende pagina’s geven wel een beeld van hoe we gestart zijn.
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team 2
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team 3

project
beschrijving



HET THEMA 

Centraal thema (inhoudelijk):
VERBINDING VERBROKEN

Vraagteken staat voor:
DE CENTRALE VRAAG

De verhalen van de studenten roepen nogal wat vragen op.
Deze vragen willen we beeldend naar een vraagteken doorvertalen.
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DE VORM 

De telefooncellen worden gepositioneerd
in de vorm van een vraagteken. We gebruiken 
een van de cellen als info-punt.



DE LOCATIE 



DE LOCATIE

Eventuele plaatsings-positie
van de telefooncellen.



Formaat:
148,3 x 118,4 cm

118,4 cm is de voorzijde.
Hier zitten de deuren.



DE CENTRALE VRAAG 

Team 1
Ben ik nog levend?

Team 2
Wat zou jij doen? (team 5?)

Team 3
Wat brengt de toekomst ons?

Team 4 
Wat houdt het leven voor ons verborgen?



RUWE SCHETS



STUDENTEN AAN HET WERK
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