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Kunstproject Lost Connections, de onthulling van de grootste
kanten sluier ter wereld, van Ellis Schoonhoven dat ze
precies een jaar geleden is gestart in haar studio in
Nijmegen. © Gerard Verschooten

Twintig vrouwen werkten een
jaar lang aan ‘de grootste kanten
sluier ter wereld’, nu is ie
onthuld!
NIJMEGEN De enorme kanten sluier waar
twintig vrouwen bijna een jaar lang aan
hebben meegewerkt, is vandaag ‘onthuld’ in
een filmpje op YouTube. Het is de online
première van Lost Connections, een
kunstproject van Ellis Schoonhoven uit
Nijmegen.
Jacqueline van Ginneken 16-11-20, 11:29

<
ADVERTENTIE

ALLSAFE Mini Opslag
Ruimer wonen zonder te verhuizen of
verbouwen? Sla je spullen bij ALLSAFE op en
kom tot rust met een GRATIS overnachting bij
Fletcher Hotels!

Vraag jouw gratis voucher aan

Wil jij ook ruimer leven? Bij ALLSAFE sla je …

GENIET VAN EXTRA RUIMTE IN HUIS!

Lost Connections gaat over het verlies van
contact met elkaar, de natuur, onszelf. Het doel
is de verloren verbindingen helen door
vrouwelijke energie, zegt Ellis Schoonhoven.
,,Om ons weer te verbinden. Met jezelf, met
elkaar, met de natuur. Het is alsof er een sluier
over ons heen ligt: ben je wel wie je bent? Deze
pandemie maakt de urgentie zoveel groter ons
te verbinden. Bevrijd je van de sluier.”

Kunstproject Lost Connections, de onthulling van de
grootste kanten sluier ter wereld. Vanaf vandaag is de
online première te zien op YouTube. © Gerard
Verschooten

Papierfabriek
Omdat een expositie niet kan in coronatijd,
heeft Schoonhoven gekozen voor een onlinetentoonstelling. De opnames ervan vonden
vorige week zondag plaats in de Papierfabriek
Nijmegen, de oude fabriekshal aan de
Ambachtsweg waar Sappi decennialang papier
maakte.
Shura Glasmacher tekende voor de
choreografie van de vier dansers die de sluiter
onthullen.
Kant
Het kant voor meterslange sluier kreeg ze, na
een oproep, uit alle windstreken toegestuurd.
Een grote hoeveelheid kwam van de 80-jarige
Mia Evers uit Bemmel. Elke donderdag, negen
maanden lang, werkten zo’n twintig vrouwen
met naald en draad aan de sluier in het atelier
van Ellis Schoonhoven.

LOST CONNECTIONS RENAISSAN…

LEES MEER
PREMIUM

9

Klachtenregen over nieuw universiteitsgebouw: ‘Vrouwen durven er geen rokjes
meer te dragen’
8 oktober

Achilles boekt bij debuut van trainer
Pothuizen eerste zege in 2,5 jaar
9 oktober

Zo maak je je oven weer blinkend
schoon
VIDEO

8:30

Doorrijden na aanrijden van een kat?
Hier krijg je nu een boete van bijna
12.000 euro
7:57
PREMIUM

Fulltime moederen: ‘Ik voelde me
schuldig: blijkbaar waren zij niet
genoeg om me gelukkig te maken’
10 oktober

Win twee kaarten voor de wedstrijd van
Jong Oranje in De Goffert!
8 oktober
PREMIUM

HET ROER OM

‘Hardlopen paste eigenlijk niet zo bij
mij. Toen ben ik gaan wandelen.’ Dat
leverde een dichtbundel op
6 oktober

PREMIUM

Moeder en zoon krijgen hogere
straffen voor koperdiefstal bij
leegstaand tuincentrum in Beugen
9 oktober

Nijmegen

Daar gaan we weer: dit is nu de
gemiddelde verkoopprijs in de regio
Nijmegen

Van onze partners
Razendsnel op en neer: zo makkelijk
huur je een elektrische (bak)fiets of
auto in Nijmegen
Aangeboden door Gemeente Nijmegen

6 x deze uitjes in de natuur bij
Nijmegen wil je niet missen
Aangeboden door Geldersch Landschap &
Kasteelen

Populair Net binnen
Nostalgie: hier deden Nijmegenaren
100 jaar geleden boodschappen
1
Goals: in deze megagrote Nijmeegse
huizen kun je wonen met al je
vrienden
2
Parel van Funda: woning in Bottendaal
met mega dakterras
3
Café de Bijstand nu de Opstand: ‘Tijd
voor een nieuwe start’
4

Aanbiedingen in Nijmegen
Alle AH Pies van € 3,35 voor € 1,99
Albert Heijn
Geldig t/m 17 oktober 2021

WetJet Starterkit € 15,95
Action
Geldig t/m 12 oktober 2021

Bekijk meer aanbiedingen

In samenwerking met indebuurt Nijmegen

Motorrijder naar het ziekenhuis na
botsing met auto in Velp
Bottas wint Grand Prix van Turkije,
Verstappen tweede

Bertus' zoon kwam om bij een
ongeval: 'Mis hem steeds meer'

ALLE VIDEO'S
NIJMEGEN E.O.
Berg en Dal
Heumen
Mook en Middelaar
Nijmegen

Login
NET BINNEN
10:37 PREMIUM Afscheid van een vertrouwd gezicht in
Wijchen: wie wilde kon nog één keer gedag zeggen…
tegen Geert Sanders
09:45 PREMIUM Dringende behoefte aan kamers, SSH&
wil meer studentenhuizen op de campus
07:36 PREMIUM Foutje: Groesbeeks zwembad
verspreidt per ongeluk e-mailadressen van…
honderden bezoekers
07:07 PREMIUM Minder woningen gebouwd door
peperduur geworden materialen: ‘Het heeft direct…
impact op onze inwoners’
07:00 PREMIUM Scheidsrechter Grisel houdt DVOL en
Trekvogels in evenwicht: ‘Hoop dat hij plezier heeft…
gehad’
BEKIJK ALLE ARTIKELEN
SERIE

WIE IS...

De Nijmeegste
PREMIUM

DE NIJME…

Susan redt vrijwillig dieren, 24 uur per
dag: ‘Mensen weten me altijd te
vinden als er iets aan de hand is’

12
PREMIUM

Al bijna vijftig jaar op de tribune bij
NEC, maar nooit meer naar de
Gaanderij

DE NIJMEEGS…
PREMIUM

Juf Joke is nooit een strenge
badmeester geweest: ‘Alles mag en
niets moet’

DE NIJMEEGS…

ALLE ARTIKELEN
MEEST GELEZEN
PREMIUM

Patricia is een heks: ‘Nee, ik vlieg niet
op een bezem’

1
PREMIUM

Klachtenregen over nieuw
universiteitsgebouw: ‘Vrouwen
durven er geen rokjes meer te dragen’

2

PREMIUM

Rookmelder binnenkort verplicht in
ieder huis; anders kans op boete en
verzekeringsprobleem, ‘maar je kun…
er vooral levens mee redden’

3

Groesbeeks restaurant ’t Groeske
stopt ermee

4
PREMIUM

Woede om actie tegen overleden NEChooligan Rocky: ‘De doden laat je met
rust’

5

WEBWINKEL
The Sound of Music: €5,- voordeel!

Voor €40.2
Carmina Burana: €10,- voordeel!

Voor €29
The Harry Potter Symphony

Voor €49
The Star Wars Suite: €10,- voordeel!

Voor €49
Puzzel 7 Spreekwoordenpret #2

Voor €14.99
BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN
OPINIE

Lees hier de columns van onze
Nijmeegse columnisten
PREMIUM

COLUMN K…

Al in mei in de ambulance besefte ik:
eindelijk weer De Derby

1

PREMIUM

Andersom zou Springsteen vol
respect luisteren naar het liedje van
Gradus

COLUMN MARCEL…
PREMIUM

IJskoude douche voor Jan Wijnia

COLUMN 'T PLEIN

ALLE ARTIKELEN
MEEST GEDEELD
PREMIUM

Klachtenregen over nieuw
universiteitsgebouw: ‘Vrouwen
durven er geen rokjes meer te dragen’

PREMIUM

Rondkomen van 50 euro per week:
CDA-raadslid Marjolijn Mijling gaat
‘leven in armoede’

PREMIUM

Patricia is een heks: ‘Nee, ik vlieg niet
op een bezem’

PREMIUM

Krijgt Nijmegen na 30 jaar echt een
wolkenkrabber?

PREMIUM

Woede om actie tegen overleden NEChooligan Rocky: ‘De doden laat je met
rust’

OVERLEDENEN IN DE REGIO
John Hopmans (Berg en Dal)
Joke Stevens-Bongers (Nijmegen)
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van De
Gelderlander ontvangen via e-mail?
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