
UITNODIGING 
 

OFFICIELE KICK-OFF ELEJAN VAN DER VELDE’S 

BAANBREKENDE BROKKEN  
Een uniek beeldend kunstproject in 
Alkmaar Overstad 
 

Woensdag 21 juni aanstaande, om 15:30 uur, is de officiële kick-off van het unieke openbare 
kunstproject BAANBREKENDE BROKKEN. Plaats van handelen: hoek Noorderkade / Noorderstraat. 
Daar waar ooit een autobanden zaak stond en daarna maanden een opslagplaats was voor stenen en 
zand, neemt Elejan van der Velde woensdag 21 juni 2017 de regie over om zijn beeldend 
kunstproject BAANBREKENDE BROKKEN te realiseren.  

Uitnodiging 
U bent van harte uitgenodigd om bij deze officiële kick-off aanwezig te zijn. Elejan van der Velde zal 
zijn project dan kort toelichten en het eerst BROK plaatsen, waarna wij het glas heffen op de 
realisatie van een prachtig nieuw kunstwerk in de openbare ruimte van Alkmaar. 

Elejan van der Velde ging op zoek naar de geschiedenis van het Ringersterrein 
Elejan van der Velde was de derde Artist in Residence van het Creatorium, gevestigd aan de 
Pettemerstraat 15. In zijn onderzoeksmaand is hij op zoek gegaan naar de verhalen achter de 
gebouwen op Overstad en vroeg zich af hoe hij door middel van beeldende kunst deze geschiedenis 
tastbaar kon maken.  

BAANBREKENDE BROKKEN wordt ondersteund door BPD en Gemeente Alkmaar 
Toen Elejan in maart van dit jaar zijn plannen voor dit gebied presenteerde aan BPD en Gemeente 
Alkmaar reageerden beide partijen zeer enthousiast! BPD heeft zich daarbij verbonden aan het 
project waarbij ze een hele belangrijke partner voor ons geworden. BPD is namelijk een 
gebiedsontwikkelaar die zeer actief bijdraagt aan de kwaliteit van onze leefomgeving door de 
ondersteuning van kunst en cultuur. Ook Gemeente Alkmaar heeft haar steun toegezegd aan 
BAANBREKENDE BROKKEN. Ze heeft daarmee vertrouwen getoond in het werk van Elejan en de 
artistieke impuls die we met het CREATORIUM Alkmaar wilde geven. 

Wij hopen u woensdag 21 juni om 15:30 uur te mogen begroeten tijdens de kick-off van 
BAANBREKENDE BROKKEN. 

BAANBREKENDE BROKKEN komt tot stand met medewerking van: Gemeente Alkmaar, BPD, 
Stadsstrand De Kade, Ooms, Boy Limmen, Stichting UNIT 1, HAL 25, Vuur in Staal, Stichting Klamp Art. 

 

Met vriendelijke groet, 

Creatorium / Kees Bolten, Gerben Hermanus, Jan Mors, Christel van Schagen 


