Uitnodiging
De Bestuivingskamer
Opening
zaterdag 1 juni 2013, 15 uur
door burgemeester Jozias van Aartsen
locatie: Ja Natuurlijk, museumtuin GEM/Fotomuseum,
Stadhouderslaan 43, Den Haag

We nodigen u hierbij van harte uit voor de feestelijke opening van het tweede
onderdeel van het kunstproject de Honing Bank; de Bestuivingskamer. Dit
werk krijgt 1 juni een plek in de museumtuin achter GEM/Fotomuseum, waar het
deel zal uitmaken van de manifestatie Ja Natuurlijk, Hoe Kunst de Wereld Redt.
In opdracht van Stroom Den Haag werd het project door de Franse kunstenaar
Olivier Darné samen met het collectief Parti Poétique ontwikkeld om
mensen bewust te maken van het belang van de bij. Inmiddels is de Honing
Bank uitgegroeid tot een hechte gemeenschap van Bijenspaarders en Bijen
Ambassadeurs die het project dragen. Een van de spaarders van het eerste uur,
burgemeester Jozias van Aartsen, zal de Bestuivingskamer openen voor het
publiek.
De Honing Bank biedt iedereen de kans om iets tastbaars voor de honingbij en het
milieu te doen. Het gaat wereldwijd namelijk niet goed met deze bestuiver, die cruciaal
is voor ons eten en het ecosysteem. De essentie van de Honing Bank is dat geld
wordt omgezet in bijen, bestuiving en dus in leven.

Met dank aan:
Imkersvereniging Den Haag en
omstreken, Haags Milieucentrum,
Vruchtvlees, Seeds, Aegon Nederland,
EkoPlaza, Mazie Restaurant, Palace
Hotel Noordwijk, Park Hotel Den Haag,
Provincie Zuid-Holland, Stad + Kas,
Slow Food, Fonds 1818, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Gemeente Den Haag en

De Honing Bank bestaat uit twee bouwwerken: de Bestuivingskamer en de
Koninginnenbank. Beide installaties verbinden op een unieke manier mens en bij,
stad en natuur. De Bestuivingskamer bestaat uit een bijzonder vormgegeven
sculpturaal bouwwerk voorzien van een ‘schoorsteen’ waardoor de bijen veilig over de
hoofden van de bezoekers kunnen uitvliegen om hun bestuivingswerk te doen en
nectar te verzamelen. Het kunstwerk fungeert behalve als informatie- en
ontmoetingsruimte, ook als bankgebouw en als stilteplek waarbij het zoemen van de
bijen en het uitzicht op de hemel de sfeer bepalen. Kunst maakt zo het wonder van de
bestuiving zichtbaar. Dagelijks is er een team, waaronder een imker, aanwezig om
bezoekers te informeren.
Openingstijden:
Bestuivingskamer: 1 juni t/m 21 juli 2013, di t/m zo 12-17 uur, en de
Koninginnenbank (de kraamkamer waar koninginnen en bijenvolken worden
gekweekt):
tot 1 september 2013, zo 13-17 uur (imker aanwezig, 14-16 uur) te bezoeken op de
achterplaats van Stroom Den Haag in de Maziestraat (zijstraat Noordeinde).
Voor meer informatie: www.honingbank.nl en/of Ja Natuurlijk.

