
In de tentoonstelling Sublime Landscapes 
in Gaming laat Rijksmuseum Twenthe 
zien hoe het sublieme landschap 
opnieuw opduikt in computerspellen. 

Binnen deze discipline maakt het genre 
een geheel eigen ontwikkeling door. De 
zuigende werking van het overweldigende 
landschap blijkt bij uitstek geschikt om 
de gamer uit de werkelijkheid te trekken 
en volledig mee te voeren in de nieuwe 
gamingwereld. 

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen 
met medewerking van de Twente Biënnale 
en Kees de Groot.

the overkill
festival

Sublime Landscapes
in Gaming 24-01 t/m 16-08-2015

De vierde editie van het Overkill 
Festival wordt gehouden in 
Rijksmuseum Twenthe, i.s.m. 
de Twente Biënnale. 30 uur van 

non-stop gamen, socializen, ontdekken 
en ervaren in de bijzondere omgeving 
van het museum. Het evenement brengt 
videogames, films, kunst, technologie, 
wetenschap en bezoekers samen. 
Hier wordt gegamed, gefilosofeerd,  
geïnspireerd. Hier worden nieuwe  
ideeën geboren. 

The Overkill festival is onderdeel van 
Het Weekend van de Verbeelding en 
wordt georganiseerd i.s.m. Rijksmuseum 
Twenthe, Twente Biënnale en de 
Academie van de Verbeelding. 

 

Weekend van de verbeelding met  

The Overkill festival - 30 uur non-stop 

gaming, kunst, muziek, film – en de 

salon rondom de opening van 

Metamorphosen. Ovidius en de  

hedendaagse kunst en Sublime lands-

capes in gaming – de start van de 

Twente Biënnale 2015.

programma
 

Entree 
00:00-8:00 uur 
Hacked audio guide door Alex van der Meer. 

Los Hoes / The Overkill headquarter 
00:00-17:00 uur 
Projectorgames (offline multiplayer), LAN 
area Retro games classics (Pong, Mario Kart 
e.d.), Modern game consoles, Overkill Bar

Rondleidingen  
Vanaf 12 uur kunt u elk uur aansluiten bij de 
instaprondleiding door de Roslin tentoon-
stelling. 

Filmzolder (trap naar boven bij zaal 8) 
11:00-17:00 uur  
Geniet op onze intieme filmzolder van een 
doorlopend filmprogramma van partner 
Top Of The Flops (Trash en Underground-
films).

Atelier 1  
Landschappen schilderen (volwassenen, 
max 6 deelnemers). Van beginner tot gevor-
derde.  
12:00-13:30 uur 
14:00-15:30 uur 
Kunstenaar Brian Rietman geeft een work-
shop landschappen schilderen in de stijl het 
sublieme, gevaar, schoonheid en nietigheid. 

Atelier 2
Inloopworkshop voor alle leeftijden ‘Ik zie, 
ik zie wat jij...’ door Liezette Gerrits.
14:00-16:00 uur

Wanneer ’s avonds de lichten uit gaan in het 
museum komen de dieren in de kunstwerken 
tot leven. Nieuwsgierig nemen ze een kijkje in 
de nieuwe tentoonstellingen. 
Van kosteloos materiaal bouwen we zelf 
verzonnen of bestaande dieren en hangen 
ze achter een groot laken. Zo ontstaan er 
schaduwen van dieren in het zelf gemaakte 
landschap.

Op zaal
Workshop Schminken (vanaf 7 jaar)
13:00-14:00 uur. 
Leer schminken en tover jezelf om in een 
dier. 
Workshop dieren schminken voor kinderen 
vanaf 7 jaar. Neem je broertje, zusje, papa of 
mama mee en leer schminken. 

Op zaal
Laat jezelf omtoveren tot een dier. (alle leef-
tijden)
13:15-14:15. 

Op verschillende plekken in het museum.
Muzikale omlijsting door studenten en 
teamleden van ArtEZ van de opleidingen 
MediaMusic en de Popacademie Enschede. 

Gobelinzaal Lezingenprogramma
Verschillende lezingen over Gaming, 
Overkill en Metamorphosen. Met o.a. Rob 
van der Zalm (UvA/Capaciteitsgroep theater-
wetenschappen) over Ovidius en Trudi van 
Zadelhoff (Van Zadelhoff kunst- en cultuur-
projecten) over hedendaagse kunst en 
Metamorphosen. 

Opening van de tentoonstelling 
16:00 uur 
Wethouder Jeroen Hatenboer opent de  
tentoonstellingen met een korte  
persoonlijke speech.

The Overkill  
zaterdag 24 januari zondag 25 januari

Entree 
16:00-00:00 uur 
Hacked audio guide door Alex van der Meer. 

Los Hoes / The Overkill headquarter 
11:00-00:00 uur 
• Projectorgames (offline multiplayer)
• LAN area 
• Retro games classics (Pong, Mario Kart e.d.)
• Modern game consoles
• Overkill Bar

Gobelinzaal 
Doorlopend filmprogramma van partner 
Top Of The Flops (Trash en Underground-
films).

Museumzalen 
Gehele dag en nacht.  
Meeslepende en interactieve kunstinstal-
laties van o.a. James Kerr en Mike Pelletier, 
een speciale ruimte voor Oculus Rift onder-
zoeksprojecten (BeAnotherLab, OcultUs...). 
Assasins Creed: Unity.

Galerij  (‘s nachts gesloten) 
Playground Indiegames: o.a. This War of 
mine, Neverending nightmares, Limbo.

Music & chill out-café  
13:00-23:00 uur  
Op het Gitar Hero-podium optredens van 
studenten en teamleden van ArtEZ van de 
opleidingen MediaMusic en de Popacademie 
Enschede, een 8bit chiptune muziek concert, 
door Alex van der Meer, Utrasyd en Men of 
Mega.



De derde editie van de Twente Biënnale brengt opnieuw Nederlands talent 
samen met grote internationale namen. Roombeek Cultuurpark is de 
hoofdlocatie van de Twente Biënnale, met Rijksmuseum Twenthe als een van 
de hoofdpartners. De lezingen, tentoonstellingen en performances vinden 

plaats op 28 mei t/m 7 juni 2015, maar in opmaat naar deze week zijn er al een aantal 
andere activiteiten, zoals het Overkill Festival en de tentoonstelling Sublime Gaming 
in Rijksmuseum Twenthe, die een sterke connectie hebben met de Biënnale. Daarom 
is ervoor gekozen om dit jaar het Weekend van de Verbeelding op 24 en 25 januari als 
startpunt te kiezen voor de Twente Biënnale.

 
StartWeekendvan de 
Verbeelding

Het weekend van de Verbeelding is tevens de aftrap van de Academie van de 
Verbeelding. De Academie van Verbeelding is een initiatief van Ronald Kox van 
AKI-ArtEZ en Arnoud Odding van Rijksmuseum Twenthe. De Academie van de 
Verbeelding wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN. 

De Academie van de Verbeelding is een netwerkorganisatie, waarin RMT samenwerkt 
met een breed palet aan creatieve, educatieve en ondernemende instellingen. De 
academie organiseert workshops, lezingen en inspirerende presentaties. De academie 
brengt productontwikkelaars uit grote en kleine bedrijven bij elkaar. Het faciliteert 
de ontmoeting en de creatieve samenwerking tussen ondernemers, kunstenaars 
en studenten. Maar het belangrijkste is wel dat de academie een podium is, een 
museaal podium dat de mooiste en meest inspirerende voorbeelden van creatief 
ondernemerschap voor iedereen zichtbaar maakt. Daarmee is de academie ook een 
educatief initiatief, gericht op een dwarsdoorsnede van de samenleving. 

Twente 
Biënnale 2015

Metamorphosen
Ovidius en de hedendaagse kunst 
24-01 t/m 4-10-2015

Rijksmuseum Twenthe pre-
senteert de tentoonstelling 
Metamorphosen. Al sinds de 
publicatie van Ovidius’ beroemde 

boek Metamorphosen in de 1ste eeuw 
na Christus is de mensheid gefascineerd 
door gedaanteverandering, ongrijpbaar-
heid en identiteit. Deze tentoonstelling 
in Rijksmuseum Twenthe toont aan de 
hand van citaten uit Ovidius’ meesterwerk 
hoe hedendaagse kunstenaars op deze 
thema’s reflecteren. Er is werk te zien van 
onder anderen Bart Hess, Floris Kaayk, 
Imme van der Haak, Jaap Drupsteen, Jacco 
Olivier, Jan Fabre, Johanna Schweizer, 
Juul Kraijer, Laura Schapendonk, Levi van 
Veluw, Maartje Korstanje, Sabi van Hemert, 
Silvia B en Stromae.

De tentoonstelling is tot stand gekomen met 

medewerking van het Allard Pierson Museum en de 

afdelingen Theaterwetenschappen en Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

a

Weekend 
van de 
verbeelding

24 & 25 januari 2015

Entreetarieven Weekend van de verbeelding
Internetverkoop via www.overkill.nl
€ 10,- per persoon
Kassa museum
€ 14,- per persoon, museumkaart € 5,-
GRATIS VOOR STUDENTEN SAXION, ArtEZ ENScHEDE EN UNIVERSITEIT TWENTE

Parkeren 
Er zijn gratis parkeermogelijkheden in de nabijheid van het museum (let op: aan de stads-
zijde van de Lasondersingel geldt een parkeertarief, ook op koopzondagen) of op de  
parkeerplaats aan de Roomweg.

Met het openbaar vervoer 
10 minuten lopen vanaf NS-station Enschede of met bus 2, 60, 61 of 62.

Openingstijden 
dinsdag t/m zondag en feestdagen, 11.00-17.00 uur
24-1 t/m 25-1,  3o uur non-stop open! 

Dit weekend en de tentoonstellingen zijn tot stand gekomen dankzij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Provincie Overijssel, Gemeente Enschede, Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties, Allard Pierson Museum, 

capaciteitsgroep Theaterwetenschap), Twente Biënnale, Vereniging Vrienden Rijksmuseum Twenthe en Stichting DOEN.
Jan Fabre Skull with squirrel, 2012
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info@rijksmuseumtwenthe.nl
www.rijksmuseumtwenthe.nl


