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Reisburo 

virtueel

’Magic Worlds’ 

Onze gratis boeken kunnen u inspireren voor 
geweldige vakanties over de hele wereld!

Voor u ligt de nieuwe reisgids van Virtueel 
Reisburo’Magic Worlds’ 2012 by MIKC 

Bij Virtueel Reisburo’Magic Worlds’ staan 
gastvrijheid en individuele keuzes voorop. 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zorgen 
wij ervoor, onze reizen actueel en verrassend te 
houden. Zo nemen onze reisleiders Hajo Berkhout 
en CP Berbée regelmatig deel aan virtuele 
kunstreizen zodat zij u met parate kennis de 
fraaiste vakantieplekjes kunnen adviseren

Kortom: Virtueel Reisburo ’Magic Worlds’ 
doet er alles aan om zich door vakkennis en 
service te onderscheiden en u optimaal 
te laten genieten van uw droomvakantie.
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Maria Königs CH 24 36

Harry Hendriks NL 21 35

Robert Porth D 16 32

Liselot van Damme NL 20 34

Johanne Hiemstra NL 17 33

Astrid van Loo NL 13 31
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Insook Ju / Sukyun Yang D/K 08 22 23

Judith Hofmann D 12 30

Ruben Linden NL 09 25

mirMirianne NL 06 15

Thomas Elshuis NL 07 18 19

Virtueel Reisburo’Magic Worlds’ 
is gespecialiseerd in: Last minutes, droomreizen, 
ontdek de wereldreis, groepsreizen, 
singlereizen, stedentrips, museumreizen etc.

Ook verheugt het ons te kunnen aanbieden: ‘The 
Mystery Tour’ van wederom het ‘Beste Reisburo van 
Nederland’ van CP Berbée tevens uw gastvrouw!!
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Boek een reis: 
Met de vele reisaanbieders in de regio wordt 
het moeilijk uw reis te kiezen. U denkt de beste 
vakantiedeal te hebben gemaakt, maar is dat wel zo?

Laat uw deal checken door Virtueel Reisburo 
‘Magic Worlds’ en verander zonodig uw keuze!

In ons Reisburo wordt ook een reis- en 
annuleringsverzekering aangeboden, 
evenals virtueel taxivervoer van en naar 
de luchthaven en andere  aanvullende  
producten zoals virtuele souvenirs. 
Alles is mogelijk!!!

Ons modern ingericht Virtueel Reisburo biedt een 
breed assortiment, van stedentrips, museumreizen 
in pocket formaat, goedkope vliegtickets, cruises, 
zon vakanties en wintersport tot een op maat 
gemaakte wereldreis van het Koreaanse duo Insook 
Ju en Sukyun Yang als voorbeeld  van de bijzondere 
virtuele reizen van 14  internationale kunstenaars.

De voorjaars- en zomerreis, herfst- en winterreis 
geven kleur aan het dagelijks leven zonder dat 
men hiervoor vakantiedagen hoeft op te nemen.
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Ons motto:
Het virtuele reizen heeft de toekomst!  
Het voldoet aan alle verwachtingen en 
geeft de avontuurlijke reiziger veel stof 
tot nadenken, bezinning, rust en inspiratie.

Voor alle reizen geldt:
Vertrek gegarandeerd, mogelijkheid tot 
verlenging en dit alles vrijwel kostenloos!  
Mocht u onverhoopt toch niet op reis 
kunnen gaan dan is annulering gratis.

Met het Virtueel Reisburo gaat de 
reiziger in spé moeiteloos op reis. 
Geen gedoe met koffers en andere onzinnige 
dingen die men meestal meesleept, 
geen ergernissen ter plekke en/of verkeerde 
boekingen en het grootste voordeel: 
Men kan direct vertrekken!

Waar bevindt zich het Virtueel Reisburo?: 
On the road in de speciale promoting ‘ Magic 
Worlds Travelbus’ en in Het-Loket ‘Office’ 
Stationsweg 1 7491 CE Delden Info@mikc.nl www.mikc.nl

Let op:
Het Virtueel Reisburo ‘Magic Worlds’ opgericht 
in 2012 zal in de toekomst speciale reizen 
aanbieden met onbekende bestemming en met 
wisselende tijden van vertrek, waarvoor 
u zich reeds vanaf heden kunt opgeven!
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Our room 10.4 is een video-installatie waarin 
de herinnering van het moment voortleeft

mirMirianne NL 15 Our room 10.4

Thomas Elshuis (1961, Hilversum) reist nu al meer dan 10 
jaar door het dia-archief van een overleden vriend en 
wereldreiziger. Delen van beelden uit dit archief krijgen 
een nieuwe bestemming in de gemanipuleerde foto’s die 
inmiddels Elshuis’ eigen ‘Travelogue’ vormen. Het archief 
beslaat bijna de hele wereld; elk continent, oneindig veel 
landen worden aangedaan. Elshuis onderzoekt letterlijk 
en figuurlijk de grenzen. Nieuwe werelden en nieuwe 
plaatsen worden gecreâerd en door de kunstenaar en kijker 
steeds getoetst op werkelijkheidszin. Op de grens van de 
realiteit, zijn tijd en plaats onzekere factoren. Juist dit 
zorgt ervoor dat de beelden bij iedereen persoonlijke 
herinneringen aan reizen, steden, landschappen of 
gebeurtenissen, naar boven laat komen. Door de bestaande 
beelden te transformeren tot een nieuwe wereld herinnert 
Thomas Elshuis ons aan de vluchtigheid van het bestaan 
en het belang van een flexibele kijk op het leven.

Thomas Elshuis NL 18 19 Travelogue
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Het Koreaans duo, Insook Ju en Sukyun Yang, bouwt aan 
haar eigen leefomgeving met alle virtuele, interactieve en 
realistische middelen die ze tot haar beschikking heeft. 
‘Biografisch ‘work in progress’ zo noemen zij hun werk.
De wereldreis (speciaal ontworpen voor Magic Worlds) laat 
de plekken zien die zij de afgelopen jaren bezocht hebben. 
Israâl, Korea, Duitsland, Australiâ, Nieuw Zeeland en ook 
Nederland (Delden) Zo kan de kijker zich als virtuele 
reiziger begeven in de imaginaire en tegelijkertijd 
realistische wereld van Insook Ju en Sukyun Yang

Insook Ju d/k
Sukyun Yang D/K

22 23 Wereldreis Ruben Linden NL 25 Happy Island

Happy-Island  een zoekreis naar jezelf.
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Tussen aankomst en vertrek
Vervoer Mij, Het Beste Reisbureau van Nederland 
organiseert voor de vierde keer een mystery reis voor 
M.I.K.C. Op zaterdagmiddag verzamelen we op het perron 
van station Delden. Vertrek. De deur gaat open. Een voor 
een stappen we de nauwe cabine in. We schuiven aan totdat 
we tegenover elkaar zitten. De deur wordt gesloten. We 
horen de motor starten. Ik doe de koptelefoon op, die me 
bij het instappen overhandigd is. Een synthetisch deuntje 
begeleidt twee vliegtuigen waarvan de een alsmaar aan 
het dalen is en de ander aan het stijgen. Ik kijk doelloos 
zonder focus naar de wolken. Ik probeer te voelen welke 
kant we op gaan. De handen van mijn medepassagiers 
schommelen licht naar links. Het vliegtuig stijgt. Het 
vliegtuig daalt. Wit om me heen. De melodie herhaalt 
zich voor de zoveelste keer. Het vliegtuig daalt. Het 
vliegtuig stijgt. Mijn mede passagiers staren in zichzelf 
gekeerd. Ik laat me gaan en raak mijn oriëntatie kwijt. 
Mijn omgeving lost op. Ik ben weg. De melodie herhaalt 
zich voor de zoveelste keer. Het vliegtuig daalt. Het 
vliegtuig stijgt. Ik weet niet waar naar toe, ik weet niet 
hoelang, ik weet niet. Het schokken houdt op. De deur gaat 
open, we stappen uit. We staan op het perron van Delden.

CP Berbée NL 26 27 vlucht

Zich verplaatsen is een wezenlijk deel van op reis gaan: 
we verlaten ons gebied en betreden dat van een ander. 
Gebeurt dat met instemming van de ander dan is er in 
de meeste gevallen sprake van toerisme; wordt ons die 
toestemming geweigerd, dan is het simpelweg occupatie.

Als toerist komen we ook altijd terug. We delen dan onze 
ervaringen met de thuisblijvers, geven meegebrachte 
geschenken en laten foto’s en souvenirs zien.
Op reis zijn we gespitst op het bijzondere, zijn we alerter, 
ervaren het âdaar° heel anders dan de lokalen het 
âhier° ervaren. Het vreemde aan reizen is, dat voor de 
innerlijke (niet-fysieke) beleving van het ergens anders 
zijn, bijna altijd een fysieke verplaatsing nodig is. 
De staat van verwondering, alertheid, is 
ook te bereiken zonder deze verplaatsing.
Aan de buitenkant is dan niets te zien: we zijn gewoon hier.
Innerlijk beleven we het âdaar° zijn. 
Maar hoe komen we aan die souvenirs?

Ricardo
Liong -A-Kong NL

28 29 Souvenirs
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Someone 
in Singapore knows 

everything before we do

“Walk on the boulevard”
“You can love as blessing from above”
“Look for the girl with the big blue eyes”
“Give her a passionate kiss on her lips”
 
geïnspireerd door het lied “Fortune Tel-
ler Cookies” van Paul Simon a.k.a. Jerry Landis.
Een reis naar de kleurrijke wereld van de waarzeggerij een 
reis naar verschillende mogelijke toekomst scenario’s.

Judith Hofmann D 30

Down the road
Voor deze serie ben ik gericht op zoek gegaan en soms overvalt 
iets me. Wanneer het me overvalt kan het zijn dat ik mijn 
camera bij me heb. Meestal niet, en dan reis ik een andere keer 
terug naar het beeld dat op mijn netvlies is blijven hangen. 
Het gaat over mensen en de plek die ze 
innemen, creâren of reserveren voor zichzelf. 
Deze serie stopt gelukkig nooit.

Departure set
Komen jullie een avondje dia’s kijken? 
Waar ben je dan geweest?

Astrid van Loo NL 31 down the road
departure set
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mirMirianne NL06 Our room 10.4
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Robert Porth D 32 Polly Pocket Museum

A striking difference of the Polly Pocket Museum of 
Modern Art in comparison to other museums focusing on 
contemporary art, is based to the fact that the rooms of 
PP MOMA, due to their small size (12 x 12 x 8 cm), can not be 
physically visited by viewers of the species Homo Sapiens.. 
PP MOMA in this regard sees itself in the tradition of 
different entities like Herbert Distels Schubladenmuseum 
and Marcel Duchamps Boîte en valise, without denying a 
certain affinity to doll houses and Polly Pocket worlds.
Using the mobility of the museum’s rooms, the curatorship 
mails them to selected artists in order for them to create 
a permanent exhibition in their room. After reshipment, 
Polly Pocket is added as a visitor of the museum to the 
modified rooms. The ca. 2.2 cm sized figures create an 
additional scaling factor of the rooms, as well as of the 
displayed art works. PP MOMA still has a short tradition. 
The official opening took place in the early summer 
of 2009.  Accordingly, the number of museum’s rooms is 
still small. Currently, the museum has 18 rooms, 6 more 
rooms have been sent to artists. Director, curator, 
architect, administrator, janitor (and sometimes mop 
and bucket brigade) of the museum is Robert Porth 
(Berlin). PP MOMA is a project of the office for exp LM.

Een constante factor in mijn werk is organisch 
materiaal. Het idee is om planten een plek te geven 
in materialen en voorwerpen die een groot deel van 
onze dagelijkse leefomgeving bepalen. Zoals een kast, 
een plastic fles, cement, de keuken, een televisie.
Tijdens het maken van mijn werk stel ik mijzelf 
vragen zoals, waarom sluiten we onszelf vaak buiten 
als we spreken over de natuur? Waarom gebruiken we 
weinig meer van datgene wat ons van nature omringt?
Is er in onze huidige westerse cultuur nog een prominente 
plaats beschikbaar voor onze natuurlijke leefomgeving?
Wat gebeurt er als ik onze natuurlijke leefomgeving inbreng 
in wat we tegenwoordig een geschikte leefomgeving vinden? 
Net als Louis LeRoy wil ik een fusie maken tussen cultuur en 
natuur, hij doet dat in de open lucht, ik wil dat binnen doen. 
Culinaire reis van Johanne Hiemstra met zuringsoep, 
brandnetelsoep en thee, spaghetti met zevenblad 
en pesto, gevulde smeerwortel bladeren en brood. 
Tot slot, koffie van de wortel van de paardenbloem!

Johanne Hiemstra NL 33 culinaire reis
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Thomas Elshuis NL07 Travelogue Thomas Elshuis NL07 Travelogue
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Liselot van Damme heeft de installatie ‘Of-
fice’ ingericht, waarmee zij als exposant de 
reeks ‘Virtueel Reisburo, Magic Worlds’ afsluit.
In het door haar gecreëerde symmetrisch opgestel-
de kantoorinterieur, compleet met obligate plant, 
kan de bezoeker plaatsnemen om zich te laten hersen-
spoelen door hersenloze personages die instant ge-
luk en succes binnen ieders handbereik voorspiegelen.
Eenvoudigweg omdat u het waard bent, omdat u er recht 
op heeft  en het toch spijtig als u dat nog niet begrijpt.
In een hilarisch animatiefilmpje legt een piekfijn in 
pak gestoken gefotoshopte  gladjanus met verblin-
dend wit gebit, u haarfijn uit hoe het voor ieder indi-
vidu mogelijk is door zelfkennis en het doen van de 
juiste dingen toe te treden tot het domein van de best 
bedeelden. Vanaf twee smalle kantoorwanden kijken on-
persoonlijke fotoportretten van andere cliché kop-
pen opgetogen wezenloos in het niets van waaruit zij 
zijn voortgekomen en waarin zij zullen verdwijnen.
Office verbeeldt speels absurd een (vermeende) maak-
baarheid van een gewenste, zelfgekozen menselijke iden-
titeit, een tendens die, virtueel gezien, in volle gang is. 
Waar wacht u nog op??

Liselot van Damme NL 34 Office

Reizen kan op vele manieren, met het openbaar vervoer, 
met de benenwagen, virtueel maar natuurlijk vooral 
ook; in je hoofd. Of in het hoofd van iemand anders, in dit 
geval ondergetekende. Iemand die verslaafd is aan het 
verzamelen en fotograferen van plastic actiefiguren. Reis 
mee door een wereld van humor, avontuur en geweld, reis 
mee in het hoofd van iemand die weigert volwassen te worden 
en niet bang is zich kinderlijk te verwonderen onderweg.

Harry Hendriks NL 35 Tour de jouets



22 23

Insook Ju d/k
Sukyun Yang D/K

08 Wereldreis Insook Ju d/k
Sukyun Yang D/K

08 Wereldreis
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De Trevi Fontein Italië bestaat uit  een film 
geprojecteerd in een zeskantige verrekijker/
caleidoscoop in groot formaat en laat de bezoeker 
op intrigerende wijze kennismaken met dit aloud fenomeen.

Maria Königs CH 36 Trevi Fontein Ruben Linden NL09 Happy Island
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CP Berbée NL10 vlucht CP Berbée NL10 vlucht
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11 Souvenirs Ricardo Liong-A-Kong NL 11 Souvenirs Ricardo Liong-A-Kong NL
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Judith Hofmann D12 Someone in 
Singapore knows 
everything before we do

Astrid van Loo NL13 down the road
departure set
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Robert Porth D16 Polly Pocket Museum Johanne Hiemstra NL17 culinaire reis
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Liselot van Damme NL20 Office Harry Hendriks NL21 Tour de jouets
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Maria Königs CH24 Trevi Fontein


