
Het nieuwe jaar is begonnen! We tellen af naar de Kick Off van de Light 
Challenge 2018 op 7 februari in Thialf. Met voor de liefhebbers uitloop tot de 
vroege ochtend van 8 februari. Het thema Feel the Night heeft nu al ruim 30 
partners en supporters enthousiast gemaakt. Zij doen mee aan de 4e editie 
van onze innovatiewedstrijd!

Het thema is een gewaagde keus. Want bij Light Challenge denk je in 
eerste instantie aan licht. In deze editie gaan we echter voor het contrast. 
We richten ons op duisternis. Vaak associëren we donker en duister met 
onprettig of zelfs onveilig. Maar vaak genieten we ook van een prachtige 
sterrenhemel. Dat spanningsveld staat dit jaar centraal in Feel the Night. 

11 GEMEENTEN, 11 OPDRACHTEN
De 11 Light Challenge gemeenten hebben elk een bijzondere opdracht 
voor de studententeams. Op 7 februari maken we die bekend. Dat doen we 
tijdens de feestelijke Kick Off. 

INTERESSANT VOOR U!
Bent u als beleidsmaker, beheerder, ontwerper, leverancier, adviseur of op 
een andere manier betrokken bij licht in de openbare ruimte? Dan bent 
u van harte welkom op deze inspirerende bijeenkomst in het volledig 
vernieuwde Thialf IJsstadion in Heerenveen.

Laat u inspireren door sprekers die elk vanuit hun eigen discipline een 
bijdrage leveren aan de discussie over licht én donker in de openbare 
ruimte. Ontmoet deelnemende gemeenten, studenten en bedrijven van 
de Light Challenge én schuif aan bij de feestelijke lancering van de 
Light Challenge 2018.

UITNODIGING KICK OFF
LIGHT CHALLENGE 2018
7 FEBRUARI IN THIALF



MIDDAGPROGRAMMA

13.00  Inloop en ontvangst. 

13.30-14.00 • Opening door dagvoorzitter Sipke Jan Bousema.

  •  Welkom in Heerenveen door Hans Broekhuizen 
(wethouder gemeente Heerenveen).

HET THEMA FEEL THE NIGHT VAN ALLE KANTEN BELICHT
14.00-15.45 •  Nynke Rixt Jukema, bedenker van Feel the Night 

(architect bij NRJ Architectuur).

  • Annemieke Nijhof (CEO Tauw).

  • Chronobioloog Marijke Gordijn (Chrono@work).

  •  Dr. Victor Loehr (Rijkswaterstaat) over diervriendelijk 
ontwerpen van verlichting in onderdoorgangen en viaducten.

HET FEEL THE NIGHT DEBAT “DUURZAAM ONTWERPEN OPENBARE VERLICHTING”
16.15-17.00

Een panel gaat met u in gesprek. Een mix van professionals met elk een 
eigen geluid debatteert over vragen als:

  Wat is haalbaar, wenselijk en (on)mogelijk bij het anders kijken naar licht 
en donker?

  Welke spanning is er als het gaat om ontwerpen van openbare verlichting 
met normen en richtlijnen versus het omgevingsbewust ontwerpen? 
Bijvoorbeeld als het gaat om sociale- en verkeersveiligheid. 

  Hoe kun je omgevingsfactoren meenemen in het ontwerp van een openbaar 
verlichting plan? U kunt meepraten over een leidraad die u op weg helpt. 

  In de zaal kunt u actief meedoen aan het debat.

KEYNOTE: “BLIK IN DE TOEKOMST” 
DOOR TRENDWATCHER EN FUTURIST RICHARD VAN HOOIJDONK
17.00  Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk over ‘Trendz 

2030’. Richard is schrijver van het boek ‘De wereld van morgen’. 
Ruim 500.000 mensen hebben zijn lezingen gevolgd of zijn 
theatertournee door Nederland gezien.

18.00  Eten, drinken en bijpraten voor onze gasten die blijven voor 
het avondprogramma.

Op 7 februari is de officiële start van de Light Challenge 2018. Het programma 
bestaat uit 3 onderdelen. De middag met het Symposium Feel the Night 
(samen met OVLNL), de avond met de Kick Off van de wedstrijd en in de nacht 
de Playground.
Wij nodigen u/jou als partner, gemeente, supporter, student of gewoon 
belangstellende van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

DE PANELLEDEN ZIJN:
Robbert Dijkema (Adviesbureau Montad en voorzitter van het OVLNL netwerk Kennis) 
| Elkin Pertici (adviseur TAUW) | Martin Vergeer (Productmanager bij Ziut en lid van 
de NSVV kernteam Outdoor) | Peter Wijnands (gemeente Rotterdam) | Henk Ensing 
(gemeente Stadskanaal) | Ritsert Huijsman (DL studio Lichtontwerp).



AVONDPROGRAMMA
(MET UITLOOP NAAR DE VROEGE OCHTEND…) 

19.30  Inloop en ontvangst.

19.45-20.30  •  Dagvoorzitter Sipke Jan Bousema opent de avond.

  •  Welkom door Sietske Poepjes (gedeputeerde provinsje Fryslân) 
en Hans Broekhuizen (wethouder gemeente Heerenveen). 

  •  Uitleg Light Challenge 2018  

20.30   Ruud Koornstra (Nationale Energiecommissaris van Nederland) 
over energie transitie, inzet jonge generatie en belang van 
duisternis.

21.00-22.30   Presentatie van de 11  Light Challenge opdrachten en 
overhandiging aan de teams.

  •  Introductie Vakjury Light Challenge 2018.

  •  Introductie TYPA (Tauw Young Potential Award). 

22.30  AFSLUITING KICK OFF

START PLAYGROUND FEEL THE NIGHT!
22.30-kleine uurtjes

 •  Workshops  over design, lichtontwerp, Virtual Reality (VR) en 
3D printing. 

 •  Kunstenaars/designers geven hun eigen team een mini-masterclass 
kunst en design. 

 •  Teams gaan met hun opdrachten aan de slag.

 •  Feel the Night! Met muziek en entertainment.

 •  Kijkje achter de schermen: rondleidingen door het innovatieve 
vernieuwde Thialf Stadion.

 •  Schaatsen voor de liefhebber (schaatsen beschikbaar).

Ca. 05.00   ONTBIJT EN EINDE

EEN DOORKIJKJE NAAR DE WORKSHOPS (VANAF MIDDERNACHT)

  Beleefbaar maken van verlichting via VR | door TAUW en Unit 040.

 Applied research and innovation |  door Yede van der Kooij (research en 
projectmanager Wetterskip Fryslân).

  Van afval naar grondstof | door Omrin/Save Plastics.

 Circulair design | door Albert van der Kooij (directeur Frisian Design Factory).

  Bakfiets shredder “De Slimme Trapper” | door Jeroen de Boer.

  Stad zonder afval gemeente Almere | Lezing/workshop door Esther Mintjes.

  Jouw energie van morgen truck | van Frysklab. 

  Rapid Prototyping voor 3D printing | door Jeroen de Boer (Frysklab).



AANMELDEN, KOSTEN EN INFORMATIE
Voor de deelnemende studenten, gemeenten en partners is deelname gratis. 
Aanmelden voor deze dag stellen we wel zeer op prijs. Per partner zijn twee 
toegangskaarten beschikbaar.
Wilt u meer kaarten? Mail dan lightchallenge@heerenveen.nl.

Voor de geheel verzorgde middag en avond inclusief topsprekers, 
netwerkmomenten, inspiratie en eten en drinken kunt u uw ticket reserveren 
voor 245 euro. Een ticket voor alleen het middagprogramma kost 195 euro. 
Bent u lid van OVLNL? Dan krijgt u 50 euro korting. 

Als u zich aanmeldt via de button in deze nieuwsbrief reserveren we een ticket 
voor u. Alle informatie over het evenement ontvangt u tijdig.

MEER INFORMATIE
Kijk op de websites van de Light Challenge 2018 en de Stichting OVLNL.

www.lightchallenge.eu www.ovlnl.nl

mailto:lightchallenge@heerenveen.nl
http://www.lightchallenge.eu
http://www.ovlnl.nl
http://www.apform.nl/formulieren/view.php?id=150



