
het HKU-afstudeerproject van Thomas Wals

een leven

Met ‘een leven’ wil ik voorzien in de groeiende behoefte aan eigentijdse, persoonlijkere 
uitvaartdiensten. Ik heb hiervoor de traditionele vorm van uitvaartdiensten opnieuw 
uitgewerkt tot een seculiere, gezamenlijke ervaring, waarin het leven van de overledene 
centraal wordt gesteld. De ervaring van licht, beeld en geluid speelt hierbij een hoofdrol.

Dit Dit concept voor een nieuw soort uitvaartdienst wil ik presenteren aan de hand van een 
fictieve uitvaartdienst met mijzelf als onderwerp. Om dit mogelijk te maken kan ik jouw 
hulp gebruiken. Als je in het bezit bent van foto- of videomateriaal dat representatief is 
voor mijn leven, wil ik je graag vragen om dit uiterlijk 31 mei digitaal te uploaden via het 
formulier op: www.thomaswals.nl/eenleven/uploaden

De De expositie is tussen 29 juni en 2 juli vrij toegankelijk op HKU-locatie, - Oudenoord 700, 
3513 EX Utrecht - waar binnen de openingstijden ieder uur mijn fictieve uitvaartdienst zal 
plaatsvinden, afgewisseld met andere voorbeelddiensten. Voor de precieze 
openingstijden en aanvullende informatie over het project verwijs ik je graag naar het 
onderstaande websiteadres.

www.thomaswals.nl/eenleven

Steun ‘een leven’
Om het Om het concept van ‘een leven’ optimaal te presenteren, investeer ik ook financieel in 
mijn afstudeerproject. Er zijn veel materialen nodig en vrijwel overal zijn kosten aan 
verbonden. Als je het project een warm hart toedraagt, is het mogelijk om via de 
website een donatie te doen. Iedere euro wordt enorm gewaardeerd en de opbrengst 
wordt uiteraard uitsluitend gebruikt voor dit project.

Utrecht, 02-07-2017Utrecht, 29-06-2017

een eigentijdse visie op afscheid

een leven

Met genoegen en dankbaarheid nodig ik jou en de jouwen graag uit om samen met mij 
‘een leven’ te overdenken en vieren, door stil te staan bij zijn waarde in eindigheid 
tijdens de expositie van mijn afstudeerproject:

“Je kunt de richting van de wind niet veranderen,

maar wel de stand van je zeilen.”


