“I am searching for rituals to overcome the
numbness of society. The social process leading
to a finished artwork is essential to my activities
as an artist. Tribal participants learn to inspire
and support one another, to share strength and
vulnerability, faith, freedom and love.

Sebastian Hozhuber

I am fascinated by beauty. So I understand the
healing process, which people in the New Rituals
experience, as an ode to beauty.
Through the rituals one can get more connection with
one’s own nature, which in my opinion is pure,
original, sensual and creative. In the process to ones
true essence, longing and trust are keywords.
Equally important elements in this empowerment and
liberation rituals are playfulness and humor.”

“Het scheppen van een eigentijdse mythologie.
Ik mis bezieling in de maatschappij. Mijn reactie is niet
om louter mooie beelden of schilderijen te creëren,
maar de samenleving wakker te schudden via mijn
projecten. Mijn kunst wil het hart beroeren.
Ik ben gefascineerd door schoonheid. Zo begrijp ik het
helende proces, dat de mensen in de New Rituals aangaan,
als een ode aan de schoonheid.
Door de rituelen krijgt men meer verbinding met de eigen
natuur, die naar mijn mening oprecht, oorspronkelijk,
sensueel en scheppend is. Op deze weg naar de eigen
essentie zijn verlangen en vertrouwen sleutelbegrippen.
Even belangrijke elementen in deze bekrachtigings- en
bevrijdingsrituelen zijn de speelsheid en de humor.”
Sebastian Holzhuber

“As a musician, creativity and expressions are
a part of who I am. The need to express and
transform myself is my passion. Throughout my
personal development I growingly felt the need
to broaden and explore other ways of expressions
through different arts. I believe we all have more
than one talent and ability, which can be equally
explored and developed.
Uzi Heymann

In 2015 I met the visual artist Sebastian Holzhuber.
Sebastian’s art, made from the heart of the people
through transformative art projects, fascinates me.
The mutual inspiration between us has lead to a
creative collaboration in a broad range of visual art
projects. Through these projects I have discovered my
ability to visually transform from the heart. I found
another artistic way to express my inner self.
Our collaboration gives me the privilege to be part of
the creative life of an outstanding artist.”

“Creativiteit en expressie zijn een deel van mijn leven
als musicus. De noodzaak om die te uiten is mijn passie.
Gedurende mijn persoonlijke ontwikkeling voelde ik, dat ik
andere wegen moest vinden via diverse kunstuitingen.
Ik geloof dat we allemaal meer dan één talent of mogelijkheid bezitten, die we kunnen onderzoeken en ontwikkelen.
In 2015 ontmoette ik Sebastian Holzhuber. Zijn kunst
fascineerde mij: transformatieve kunstprojecten ontstaan
vanuit het hart. De wederzijdse inspiratie heeft geleid tot
een creatieve samenwerking en een brede verscheidenheid
aan visuele projecten. Door deze projecten heb ik ontdekt
wat mijn mogelijkheid tot spontane transformatie was.
Ik vond een andere artistieke weg om mij te uiten. Onze
samenwerking geeft mij het voorrecht deel uit te maken
van de wereld van een buitengewone kunstenaar.“
Uzi Heymann

Concert for Annoying and Supporting Angels
Satie - Gnossienne No. 4
Chopin - Nocturne Op. 9 No.1
Haydn - Variations in F minor
Schubert - Impromptu Op. 90, No. 3
Chopin - Nocturne in C minor B. 108
Ph. Glass - Metamorphosis 2
Schumann - Der Dichter spricht

