
ACTIEKALENDER (IN ONTWIKKELING)  

 Donderdag 23 juni  
19.00-22.00 uur: Townhall - Come Together  
Locatie: Café, Stedelijk Museum Amsterdam  
Gedurende een ‘town hall meeting’ (een algemene bijeenkomst) in het Stedelijk Museum, zullen diverse sprekers 
hun visie geven op de geplande cultuurbezuinigingen. Met o.a.: Ellen de Bruijne (galerie Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam), Jeremiah Day (kunstenaar, Amsterdam), Ann Demeester (directeur de Appel arts centre, 
Amsterdam), Eric Jan van de Geer (kunstenaar, woordvoerder Schuilen in het Rijks), Melvin Moti (kunstenaar en 
tutor bij De Ateliers, Amsterdam) en Marianne Versteegh (algemeen secretaris Kunsten ’92).   
 
Vrijdag 24 juni  
07.00 uur: Kick-off Mars Der Beschaving op Oerol  
Vrijdagochtend vroeg zullen alle aanwezige groepen en muzikanten de bezoekers van Oerol optrommelen om 
naar het Groene Strand te gaan. Daar zal iedereen om 10.30 uur verzamelen en zal er op een vlak van ongeveer 
300 bij 150 meter een enorm kruis en de tekst ‘Mars der Beschaving’ gevormd worden. Daarna zullen de 
aanwezigen samen het water in duiken, een duik richting Den Haag als aftrap voor de acties op het vasteland.     

12.00 uur: Artbomb 
Om 12.00 worden wereldwijd verschillende kunstlocaties in rook gehuld. Een zichtbare interventie die rond de 
hele wereld opvlamt: op die plekken waar mensen de kunsten waarderen en hun steun willen betuigen aan 
kunstenaars en culturele instellingen.  
 
Zondag 26 juni  
11.00-17.00 uur: Boijmans Bezet  
Kunstenaars bezetten het binnenplein van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Presentatoren Anna 
Drijver en Sander de Kramer e.a. leiden u door een programma van: Speeches, statements, interventies van 
kunstenaars en politici, kunsthistorici en beleidmakers, kunsteconomen en kunstfilosofen zoals o.a. Anna Tilroe, 
Ann Demeester (De Appel), Edwin Jacobs (Directeur Centraal Museum Utrecht), Sacha Bronwasser en politici, 
waaronder Job Cohen, Emiel Roemer en Boris van der Ham. Daarnaast vinden er de gehele dag 
muziekoptredens plaats met afsluitend de première van ‘Einde Voorstelling – Een Luchtalarm Symfonie’ naar een 
concept van Yuri Veerman. Voor meer informatie: www.schuileninhetrijks.nl   

 20.00 uur: Start Mars Der Beschaving – Etappe 1  
De Mars Der Beschaving, een stoet van kunstenaars, makers, liefhebbers, ge- en betroffenen vertrekt vanaf 
Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam naar Den Haag. Een tocht van ca. 25 km. Als start openen Johan 
Simons en Pierre Bokma de Mars en vliegt Joost Conijn met zijn zelfgemaakte vliegtuig over bij vertrek. De Mars 
wordt opgeluisterd door een kilometersymfonie. De Mars Der Beschaving zal rond 03.00 uur Den Haag bereiken. 
Theaters in Den Haag bieden onderdak voor de lopers. Voor meer informatie en aanmelden: 
www.marsderbeschaving.nl   

Maandag 27 juni  
10.00 uur: Vervolg Mars der Beschaving – Etappe 2   
Vanuit het Spui vervolgt de Mars de route richting Malieveld en het Binnenhof. Nieuwe lopers kunnen zich bij de 
stoet aansluiten.  

12.30-14.45 uur: Card Stunt  
Honderden deelnemers zullen elk een bordje boven hun hoofd tillen en gelijktijdig omdraaien waardoor een 
gezamenlijk protestbeeld wordt gevormd. De instructie voor deelname aan de Card Stunt start om 12.30 uur op 
het Korte Voorhout en aansluitend vertrekt iedereen naar het Plein waar de Card Stunt plaatsvindt.  

13.00 uur:  Aankomst Mars Der Beschaving op het Malieveld.  
Op het Malieveld vindt een cirkelgang plaats van de Mars en vertrekt om 14.30 uur verder naar het Binnenhof. 
Rond 15.30 uur eindigt de Mars Der Beschaving met een startschot voor aanhoudend protest tegen de kaalslag 
van dit land.  

15.30-22.00 uur: Punctuation Wake  
Aansluitend op de Mars der Beschaving houdt Platform Re-set een stille wake tijdens het kamerdebat voor het 
Binnenhof.  


