
MYSTERYLAND SCHENKT PERMANENT KUNSTWERK AAN  
GEMEENTE HAARLEMMERMEER 
 
In opdracht van ’s werelds langst lopende dance festival Mysteryland, dat zich 
naast muziek focust op kunst, cultuur en duurzaamheid, bouwt 
kunstenaarsduo ATM aan de oever van Big Spotters Hill aan een blijvend 
kunstwerk. Met de 16 meter hoge Waterlelie wil het festival de gemeente 
Haarlemmermeer en omwonenden danken voor hun jarenlange inzet en 
samenwerking. De verwachte opleverdatum van de installatie is half augustus.  
 
Marisja Smit en Thijs Trompert maakten meerdere keren werk voor het festival. Het 
meest bekende werk is het hoofdpodium in 2014, geïnspireerd op de uil als 
totemdier. Marisja: “We zijn drie jaar bezig geweest om de vergunningen voor dit 
gigantische project rond te krijgen. Het is fantastisch dat we nu eindelijk aan de slag 
zijn met ons levenswerk.” 
 
Het gigantische werk dat voornamelijk wordt gemaakt van gerecycled hout vormt een 
symbiose met de weelderige omgeving die rijk is aan slootjes vol waterlelies. Het 
werk bevat 105.000 schroeven en 5.000 bouten en moeren. Na oplevering is de 
Waterlelie vrij toegankelijk voor bezoekers.   
 
Installatiekunst naast dj’s 
Al jarenlang trekt Mysteryland toonaangevende kunstenaars uit binnen- en 
buitenland. Zo wordt de Mainstage dit jaar ontworpen door de Amerikaanse 
kunstenares Kate Raudenbush, die vooral bekend werd door haar werk op Burning 
Man. Ballonkunstenaar Robert Bose komt met zijn Balloon Chain voor het eerst naar 
Europa en het collectief WERC maakt een gigantische lichtinstallatie op het water 
onderaan de piramide. Enkele andere projecten op het festival zijn Social Sparkles 
van Studio Toer en het Kunstpad in samenwerking met Cultuur en Ondernemen.  
 
Over Mysteryland 
Mysteryland is begonnen in 1993 en is daarmee het langst lopende dance festival ter 
wereld. Het festival focust zich op elektronische muziek, kunst, cultuur, talent en 
duurzaamheid. Mysteryland heeft met haar duurzaamheidsprogramma meerdere 
prestigieuze prijzen gewonnen en heeft een Industry Green Certificering. Dit jaar viert 
Mysteryland voor de tweede keer een meerdaagse editie met camping op het 
voormalige Floriadeterrein in Haarlemmermeer. Internationale edities van 
Mysteryland vonden plaats aan de voet van het Andesgebergte in Chili en op het 
legendarische Woodstock ’69 terrein in Bethel Woods New York, USA.  Mysteryland 
is een concept van ID&T. Voor meer informatie en ticketverkoop ga je naar 
www.mysteryland.com. 
 
 


