Voorwoord
Heemstede, mei 2019
Geachte leden van de Heemsteedse Kunstkring,
Net als ieder jaar heeft het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring zich de afgelopen maanden
grondig georiënteerd op het nieuwe aanbod van de schouwburgen en speelzalen bij ons in de
buurt. Dat is een dankbare, maar stevige klus kan ik u verklappen. In het nieuwe theaterseizoen
valt er namelijk overal weer heel veel te genieten en uit zo’n overvloed is het soms lastig kiezen.
De kunst is om uit dit ruime aanbod van mooie voorstellingen voor de leden van de Kunstkring
weer een zo gevarieerd mogelijke selectie te maken. Dat is gelukt, denken wij en met blijdschap
geven wij kennis.
Voor u ligt de splinternieuwe HKK-brochure met daarin de selectie die het bestuur heeft gehaald
uit de programma overzichten van de ons omringende theaters. We hebben ons bij het kiezen
voor een deel laten leiden door de adviezen van de professionals uit de theaterwereld, met name
als die eensluidend waren. Maar we hebben vooral naar al dat moois gekeken door de ogen van
onze leden. Met de wensen van ons ledenbestand in het achterhoofd en met de opbrengst van
gesprekken met diverse leden als kompas, hebben we knopen doorgehakt en is de definitieve
keuze gemaakt.
In deze getrapte kiesmethode is de beurt nu aan u. We hebben in dit boekje voor u meer dan
veertig voorstellingen op een rij gezet. Wij wensen u veel plezier met het aankruisen van wat
van uw gading is. Het hele nieuwe theaterseizoen door zijn er genoeg voorstellingen van toneel,
cabaret en muziek om uit te kiezen. Op loopafstand of wat verder weg is er genoeg te beleven en
natuurlijk kunt u in bepaalde gevallen ook dit seizoen weer gebruik maken van het (bus)vervoer
dat de Kunstkring inschakelt.
Ook nu weer staat in deze brochure een aantal interessante excursies naar tentoonstellingen in
musea opgenomen. In de Nieuwsbrief van de HKK krijgt u steeds de meest actuele informatie
over de precieze planning. Wij melden daarin ook graag de initiatieven die WIJ Heemstede op
dit terrein ontwikkelt.
Het nieuwe cultuurseizoen belooft weer een heel bijzonder seizoen te worden. Het bestuur van
de Heemsteedse Kunstkring wenst u namens allen die betrokken zijn bij de voorbereidingen veel
plezier bij het maken van uw keuzes. En natuurlijk een levendig en rijk theaterjaar 2019-2020.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring,
Dirk J. van der Spoel
Voorzitter
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1. Best of … Ton Kas
Zaterdag 14 september 2019 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 18,50 • CABARET (TRY OUT)

Foto: Curley and Straight

De beste fragmenten uit zijn eerdere drie shows gaan de revue nog eens passeren. Maar anders verpakt
en aangevuld met kersvers materiaal, want dit wordt een compleet nieuwe show. Waarom “best of…”?
Wat denk je zelf? Want aan de opzet verandert niets: een totaal mallotige, melige avond opdienen.
Het hele arsenaal aan kleinburgers, mislukte huwelijken, kwellende schoonmoeders, impotente huisvaders,
psychiaters, te dikke of juist te dunne wijven, politieagenten, enzovoort wordt weer uit de kast getrokken.
Pure flauwekul, die niemand persoonlijk hoeft op te vatten - óók wel eens leuk, voor de verandering!
En vergis je niet: de vrouwen produceren doorgaans de meeste decibels in de zaal!

2. Buigt allen mee voor Drs. P
Foto: Curley and Straight

Donderdag 19 september • 20.30 uur
De Meerse • Kleine Zaal • Hoofddorp
18,00 • CABARET, KLEINKUNST

Ton Kas
CABARET

Erik van Muiswinkel, die in 1976 al correspondeerde met zijn held, geeft Drs.P in
2019, zijn honderdste geboortejaar, het volle pond. ‘Buigt Allen Mee Voor Drs. P’
brengt zijn leven, zijn verhalen en zijn werk samen in een kleine zaal-voorstelling op de ‘Schaal van P’: intiem, ironisch, verwarrend en om te huilen van het
lachen. De Nederlandse kleinkunst, ja, de Nederlandse taal was zonder de hilarische verschijning van woordtovenaar Drs. P (1919-2015) beslist niet dezelfde
geweest. ‘Buigt Allen Mee Voor Drs. P’ brengt honderd minuten amusement die
er als tien aanvoelen. Scherp, ontroerend en allerminst obsoleet. De muzikale
leiding berust bij de nog maar 25-jarige pianovirtuoos Guus van Marwijk.

Woensdag 25 september 2019 • 20.15 uur
Philharmonie Grote Zaal • Haarlem
€ 35,00 • FILMCONCERT

‘Wad live’ is een hommage aan de rauwe en pure schoonheid van het Waddengebied. Met het Noordpool Orkest – dat in Haarlem al eerder succesvol
samenwerkte met de Ashton Brothers - en regisseur Ruben Smit als verteller voltrekt zich een uniek filmconcert. U ziet een nieuwe montage van de
bekroonde film met veel nog niet eerder vertoonde beelden, de muziek van
Martin Fondse wordt door dirigent Reinout Douma opnieuw bewerkt.
Uniek filmconcert met het Noordpool Orkest en filmmaker Ruben Smit
Muziek van Boy Edgar Prijswinnaar Martin Fondse
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Ontwerp: Ruben Smit

3. Wad live
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Cathelijne
Noorland
& Friends

MUZIEK

4. Calendar Girls
Vrijdag 27 september 2019 • 20.15 uur
Haarlemmerhout Theater • Haarlem
€ 17,50 • TONEEL

Calendar Girls vertelt het waargebeurde verhaal
van de vriendinnen Chris en Annie. Een verhaal van
een ongekend positieve actie, die niet alleen effect heeft op het rustige leven van de vrouwen, maar op de
hele wereld. Wanneer John, de man van Annie, overlijdt aan kanker, ontstaat bij de vriendinnen het idee om
ter nagedachtenis, de versleten bank in de wachtkamer van het ziekenhuis te vervangen. Om deze bank te
kunnen kopen, moet er geld opgehaald worden. De twee vriendinnen besluiten om een iets andere aanpak te
kiezen voor de traditionele jaarlijkse kalender van de Vrouwenbond. In plaats van landschappen of bruggen
kiezen ze ervoor om een kalender te maken met vrouwen uit het dorp die breien of piano spelen. Er is alleen
één verschil; het wordt een naaktkalender!

5. Cathelijne Noorland & Friends Dudok Quartet Amsterdam
Zondag 29 september 2019 • 15.00 uur • matinee
Oude Kerk • Heemstede
€ 17,50 • MUZIEK

Cathelijne Noorland is sinds 2017 programmeur van de Oude Kerk. Als prijswinnaar van onder meer het
Vriendenkransconcours van het Concertgebouw speelde zij met veel bekende musici samen. Dit jaar is dat
het Dudok Quartet Amsterdam. Dit strijkkwartet zet zichzelf op de kaart als één van de meest creatieve en
veelzijdige kwartetten van zijn generatie. Het Dudok Quartet ontving de prestigieuze Borletti-Buitoni Trust
Award 2018 en is daarmee het eerste Nederlandse strijkkwartet dat deze prijs wint. Zij spelen samen het
‘Pianokwintet’ van Robert Schumann dat tot zijn mooiste muziekstukken behoort.

6. Zondagochtendconcert
Zondag 6 oktober 2019 • 11.00 uur
Concertgebouw • Amsterdam
€ 29,00 • MUZIEK

Het Radio Filharmonisch Orkest speelt onder leiding van dirigent Alexander Vedernikov stukken van Hector
Berlioz (1803-1869) en Johan Wagenaar (1862-1941). Laatstgenoemde bestempelde Berlioz als één van zijn
belangrijkste inspiratiebronnen. Op het programma staat onder meer ‘Harold en Italië’ van Berlioz, verhalende
scènes met een glansrol voor de altviool, deze ochtend bespeeld door Alexander Zemtsov. Harold reist rond
in de ruige Abruzzen met zijn bergen, pelgrims en boeren, op zoek naar zichzelf. De altviool kreeg de hoofdrol
in dit stuk om hiermee repertoire te verschaffen aan Paganini, die kort daarvoor een geweldige altviool had
aangeschaft, maar niets had om te spelen.
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7. Vogel
Zaterdag 12 oktober 2019 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Haarlem
€ 21,00 • TONEEL

Vogel
TONEEL

8. Karin Bloemen
Zaterdag 19 oktober 2019 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 27,50 • MUZIEK

De eerste grote liefde van Karin Bloemen is: zingen! In dit programma
gaat ze helemaal voor de muziek, van eigen stukken tot covers uit het rijke
repertoire van Billie Holiday, Aretha Franklin, etc. Ze doet dit samen met de
jazz/funkformatie Old School Band. Deze band kan niet beter beschreven
worden dan in een Amerikaanse recensie over hun debuutalbum uit 2017:
“For those who love a good old school band; a tight no-nonsense grooving
ensemble with funk-driven bass and drums, a wizard on keyboards and
an extraordinarily tasteful guitarist with his own signature sound, then go
no further than Dutch guitarist Marnix Busstra’s latest Old School Band.”

Foto: Nick van Ormondt

Kat op het spek met Bram van der Vlugt
Een jonge man die niet weet hoe hij aan het echte leven moet beginnen. Een oude man die nog altijd wordt
opgejaagd door de gebeurtenissen uit zijn jeugd. Ze ontmoeten elkaar in de wachtruimte van een verlaten
station vanwaar geen trein meer vertrekt. Wat is daar gebeurd, toen, in de oorlog? Doet dat er überhaupt toe?
Welke rol speelt de waarheid in een verhaal? ‘Vogel’ werd speciaal voor de 85e verjaardag van acteur Bram
van der Vlugt geschreven door Thomas Verbogt en Thijs Prein. Spel: Bram van der Vlugt en Thijs Prein

Donderdag 31 oktober 2019 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 27,50 • DANS

Scapino Ballet Rotterdam behoort tot onze nationale danstrots. Ed Wubbe is de op de voorgrond
tredende choreograaf die Scapino ook internationaal groot maakte. Twee van Wubbes bijzonderste
en succesvolste dansstukken worden op één avond gedanst: ‘Holland’ en ‘Le Chat Noir’. Volgens velen is
alleen al het toneelbeeld van ‘Holland’ adembenemend, met een oer-Hollandse wolkenlucht à la Van Ruysdael
en dansers in 17e-eeuwse kostuums. ‘Holland’ is een magistraal dansjuweel vol strakke groepsstukken en
opzwepende solo’s. ‘Le Chat Noir’ is een bruisende mix van dans, muziek en variété. Operettemuziek en een
nieuwe cancan-versie worden afgewisseld met hartverscheurende solo’s op muziek van Brel en Piaf.
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Foto: Dirk Hardy

Foto: Hans Gerritsen

9. Holland en Le Chat Noir - Scapino Ballet
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MUZIEK

Vrijdag 1 november 2019 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 20,00 • CABARET (TRY OUT)

Een optimistische voorstelling waarin we niet alleen Paul Haenen zelf
beter leren kennen maar ook kunnen genieten van zijn vaak scherpe
kijk op actuele gebeurtenissen. Een avond vol humor, ernst en inzicht.
Met toch ook wat ruimte voor Margreet Dolman, dominee Gremdaat
en dokter Valentijn. De mooie kanten van het leven vieren en niet bij
de pakken neerzitten. Altijd weer lichtpuntjes zien, ook als het even
tegenzit - dat is de instelling van Haenen, in welke hoedanigheid ook.
Een eigenzinnige en vrolijke voorstelling.

11. De Zin van Vinteuil
Zaterdag 2 november 2019 • 20.15 uur
Oude Kerk • Heemstede
€ 22,50 • MUZIEK

Dit theatrale concert wordt verzorgd door Maria Milstein, viool, en Nathalia Milstein, piano, tezamen met
acteur Reinier Demeijer. Violiste Maria Milstein won dit jaar de Nederlandse prijs voor de muziek. Dit is niet
voor niets de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus wordt uitgereikt. Met
het bedrag verbonden aan deze prijs ontwikkelde zij samen met regisseur Peter te Nuyl, haar zus Nathalia
Milstein en Reinier Demeijer een voorstelling die is gebaseerd op teksten van Marcel Proust uit zijn roman “Op
zoek naar de verloren tijd”. Zij duiken in het raadsel rond de fictieve componist Vinteuil en zijn mysterieuze Sonate. Wie was de componist? Hoe klinkt zijn sonate? Intrigerende teksten. Topmusici. Een brug tussen theater
en muziek. Een prachtige samensmelting!

12. Messa da Requiem - Verdi
Zondag 10 november • 14.30 uur • matinee
Philharmonie • Grote Zaal • Haarlem
€ 30,00 • KLASSIEKE MUZIEK

Concertkoor Haarlem brengt samen met KCOV
Excelsior Amsterdam een unieke uitvoering van het
‘Requiem’ van Verdi op het speciaal uitgebouwde
podium in de Philharmonie. Tweehonderd zangers,
een groot orkest en vier solisten die deze bijna opera
rollen goed aan kunnen, doen recht aan een van de indrukwekkendste werken van Verdi, waarvan Brahms
ooit zei dat dit alleen door een genie gecomponeerd kon zijn. Het publiek zal getuige zijn van alle uitersten in
emoties in de muziek; in goede handen bij dirigent Ger Vos.
10

11

Ontwerp: Fritz design

De Zin van
Vinteuil

10. Haenen brengt vreugde

Foto: Frank Ruiter

13. Dominic Seldis en James Pearson
Zaterdag 30 november 2019 • 20.15 uur
Oude Kerk • Heemstede
€ 22,50 • MUZIEK

Dominique
Seldis e.a.

Meestercontrabassist Seldis en pianist Pearson brengen u een avond vol muziek en humor. Dominic Seldis is
vooral bekend als jurylid in het tv-programma ‘Maestro’. Zijn aanvoerdersrol bij het Koninklijk Concertgebouworkest combineert hij met virtuoze soloconcerten over de hele wereld. Pearson is ook klassiek geschoold,
maar dan als pianist. Hij heeft een enorme passie voor jazz. In deze voorstelling komen muziek en humoristische verhalen over de contrabas samen. In een klassieke omgeving, maar ook met uitstapjes naar bijvoorbeeld jazz en tango. Muzikaal entertainment van hoog niveau.
Foto: Wouter Jansen

14. Holland Baroque &
London Community
Gospel Choir

MUZIEK

Dinsdag 3 december 2019 • 20.15 uur
Philharmonie • Grote Zaal • Haarlem
€ 29,00 • MUZIEK

Foto: Imke Panhuijzen

Het London Community Gospel Choir en Holland Baroque treffen elkaar in een aanstekelijk programma
van gospel en barok. U hoort energieke koren uit Händels oratoria en uitbundige gospel. “Het London Community Gospel Choir is the flagship for gospel in Europe. Go hard or go home. We will let you swing!” aldus Bazil
Meade en zijn zangers. Het koor trad eerder op met artiesten als George Michael, Madonna en
Eric Clapton, en nu met countertenor Alex Potter.

15. Van Mozart tot Madonna
Zaterdag 7 december • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Haarlem
€ 35,00 • OPERA, LICHTE MUZIEK

Tania Kross en Krossover
Mezzosopraan Tania Kross heeft een diepe liefde voor alle soorten
muziek. Dat bracht haar tot een nieuwe concertvorm, haar eigen
theatergenre. In haar optreden ‘Van Mozart tot Madonna’ kiest ze
haar lievelingsmuziek uit 850 jaar muziekgeschiedenis. Daarbij laat
ze alle hokjes en vooroordelen links liggen. Zo laat Tania Kross zien
hoe dicht een 18e-eeuws Weens wonderkind en een hedendaagse
Italo-Amerikaanse popdiva bij elkaar liggen.
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16. Pražák Kwartet
Vrijdag 13 december 2019 • 20.15 uur
Oude Kerk • Heemstede
€ 22,50 • MUZIEK

Het Huwelijk

Wereldtop komt naar Heemstede! Na het succes
vorig seizoen bij het Quartetto di Cremona, is het ook
dit jaar gelukt een gerenommeerd internationaal
strijkkwartet naar Heemstede te krijgen. Het Pražák
Kwartet werd in 1972 opgericht door vier studenten
van het Praags Conservatorium. Het kwartet geeft concerten over de hele wereld en is te gast op alle belangrijke festivals in Europa. Ook in de nieuwe samenstelling klinkt het Pražák Kwartet hecht, intiem en altijd
urgent. Het ensemble is gespecialiseerd in Tsjechische componisten en speelt in Heemstede dan ook een
prachtig programma met Mozart (KV 499), Dvořák (Op. 51 ‘Slavische) en Smetana (Nr. 1 ‘Aus meinem Leben’).

TONEEL

17. Het huwelijk
Zaterdag 21 december 2019 • 20.15 uur
De Meerse • Grote Zaal • Hoofddorp
€ 29,50 • TONEEL

Huub Stapel speelde eerder de zeer succesvolle voorstelling “Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus”
en is aankomend seizoen weer solo te zien in de theaters. Deze keer met de wervelende one-man-show ‘Het
Huwelijk’ geschreven door Diederik Ebbinge (o.a. De Luizenmoeder). Als ervaringsdeskundige filosofeert,
confereert, zingt, dicht en speelt Huub virtuoos rond dit aloude instituut en confronteert het publiek met de
ongemakken en gemakken, de verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde,
het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk de hoop op nieuw geluk… Deze pijnlijk grappige voorstelling
is geschikt voor iedereen die getrouwd is, getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van plan is om te gaan
trouwen of er niet aan moet denken om ooit te gaan trouwen.

18. Nederlandse Bachvereniging - Mariavespers

Foto: Mark Engelen

Zondag 22 december 2019 • 14.30 uur • matinee
Philharmonie • Grote Zaal • Haarlem
€ 38,00 • KLASSIEKE MUZIEK
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De Nederlandse Bachvereniging viert dit jaar Kerst met Monteverdi’s jubelende Mariavespers uit het jaar 1610. Monteverdi
componeerde het stuk in een voor zijn tijd moderne stijl, waarin
toch plaats was voor het traditionele gregoriaans. Het werk is
vol dramatiek, contrasten, klankkleuren, afwisseling van solisten, koor en instrumentale stukken. Muziek die Monteverdi-specialist en dirigent Andrew Parrott op het lijf is geschreven.
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Brigitte
Kaandorp

Foto: Mark Engelen

19. Paul van Vliet & Noordpool Orkest
Donderdag 9 januari 2020 • 20.15 uur
Philharmonie • Grote Zaal • Haarlem
€ 39,00 • MUZIEK, KLEINKUNST

CABARET

20. Zolang er leven is - Hendrik Groen
Dinsdag 21 januari 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 35,00 • TONEEL

Hendrik Groen is terug in de theaters. Met een half miljoen boeken en 50.000
theaterbezoekers plus lovende publieksreacties was het eerste deel zo’n
groot succes, dat een stralend vervolg met dezelfde cast, o.a. Beau
Schneider en Mike Weerts, en opnieuw een lokaal koor niet kon
uitblijven. In ‘Zolang er leven is’ leven wij weer mee met alle ups en
downs van Hendrik, zijn beste vriend Evert en zijn rebelse
vrienden uit de club ‘Oud Maar Niet Dood’. Actuele thema’s als
euthanasie en de staat van de zorg worden niet geschuwd.
Maar alles wordt met humor en ontroering, dus als een echte avond uit, gebracht.

Illustratie: Victor Meijer

Paul van Vliet, de man van fantastische typetjes als Majoor Kees en
aandoenlijke liedjes als ‘Meisjes van Dertien’, zette in mei 2018 een punt
achter een theatercarrière van zestig jaar. Daarna verscheen zijn boek
‘Brieven aan God en andere mensen’, een “autobiografie van nooit
verzonden brieven”. Samen met het Noordpool Orkest brengt Van Vliet
eenmalig liedjes en verhalen samen op het toneel. Hij zingt bekende
en minder bekende nummers en draagt voor uit zijn boek.
• Paul van Vliet als zanger en verteller
• Orkest onder leiding van Reinout Douma

21. Brigitte Kaandorp-Eh…
Woensdag 22 januari 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Haarlem
€ 37,00 • CABARET

Fijn! Brigitte Kaandorp speelt weer acht avonden een thuiswedstrijd. We verheugen ons erop! Bewapend
met haar onverwoestbare humor, ontspannen relativeringsvermogen en loepzuivere zangstem neemt zij
de laatste ontwikkelingen met u door. “De ene hilarische conference is nog niet afgelopen of de volgende
wordt alweer ingezet, en Kaandorp weet de zaal vanaf het eerste ogenblik te laten gieren van het lachen.”
(NRC Handelsblad ****) • De koningin van het vaderlandse cabaret is terug op haar troon. (AD *****)

16

17

Foto: Bas Uterwijk

22. Pearl - Scapino
Ballet Rotterdam
Vrijdag 7 februari 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Haarlem
€ 29,00 • MODERNE DANS

Geweldige dansers, schitterende kostuums en
meeslepende muziek maakten van het barokspektakel ‘Pearl’ een van de succesvolste voorstellingen ooit van Scapino Ballet Rotterdam. Al meer dan 50.000 bezoekers zagen “dans op topniveau”, aldus
de Volkskrant. ‘Pearl’ ademt de rijke, theatrale sfeer van de barok en is gemaakt met de vaart en dynamiek van
nu. Sensualiteit, pracht en praal, decadentie en intriges komen tot leven in de wervelende choreografie. “Eén
groot prikkelend feest.” (Dagblad Tubantia). Choreografie Ed Wubbe, muziek van o.a. Vivaldi

23. Zondagochtendconcert
Zondag 9 februari 2020 • 11.00 uur
Concertgebouw • Amsterdam
€ 29,00 • MUZIEK

Hartstocht van Tsjaikovski en Wagner, vertolkt door het Radio Filharmonisch Orkest en gedirigeerd door
Omer Meir Wellber. Van Tsjaikovski (1840-1893) wordt de Zesde symfonie ‘Pathétique’ gespeeld, één van zijn
hartstochtelijkste werken, wat zich uit in de naam die het beste vertaald kan worden met ‘gepassioneerd’.
Meer vurigheid is er van Wagner (1813-1883) in de uitvoering van de delen ‘Vorspiel’ en ‘Liebestod’ uit diens
baanbrekende opera ‘Tristan en Isolde’. Een prachtige combinatie met de smachtende Zesde symfonie van
Tsjaikovski.

24. De Tolk van Java
Donderdag 13 februari 2020 • 20.30 uur
DeLaMar Theater • Amsterdam
€ 37,00 • TONEEL

Na schitterende vertolkingen van Max Havelaar, Heren van de Thee en De Stille Kracht sluit producent Hummelinck Stuurman haar vierluik over ons koloniale verleden in Nederlands-Indië af met De tolk van Java. Dit
verhaal over vaders en zonen, naar de prachtige, autobiografische bestseller van Libris Literatuurprijswinnaar
Alfred Birney, laat een tot nu toe onderbelicht perspectief zien: de trauma’s die vele gekoloniseerden aan dit
verleden overhielden. Alan’s gezin en zijn jeugd worden bepaald door een tirannieke vader. Wanneer Alan
diens vroegere dagboeken over zijn leven in Indië gaat lezen, wankelen echter zijn sarcasme en haat.
Acteurs: Benja Bruijning en Marie Louise Stheins

De Tolk
van Java
TONEEL
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Zaterdag 15 februari 2020 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 19,00 • ILLUSIE

In de illusieshow Privacy verwondert brein-jongleur en acteur Jochem
Nooyen je met miraculeuze begoochelingen. Hij leest je gedachten en
achterhaalt schijnbaar moeiteloos wat je dacht te verbergen. Facebook
weet wanneer je je relatie gaat verbreken. ‘Als je graag wilt dat iets geheim
blijft, dan kun je maar beter helemaal geen gebruik maken van internet’, zei
nota bene voormalig Google-CEO Eric Schmidt. Alles wat je online doet is
te achterhalen, maar je gedachten zijn veilig. Toch? In ‘Privacy’ zoekt mind-illusionist Jochem met humor en
magie uit of dit klopt. Tekst en spel: Jochem Nooyen, regie: Anemoon Langenhoff. muziek: Arjan van Tricht.

Ontwerp: Bart van Delft

25. Privacy - Jochem Nooyen

Enkele Reis
TONEEL

Foto: Hans van Brakel en Studio Room

26. Dangerous Liaisons - Tjitske Reidinga
Zondag 16 februari 2020 • 14.30 uur • matinee
Stadsschouwburg • Velsen
€ 32,50 • TONEEL

Tjitske Reidinga is dankzij in het oog springende toneel- en televisierollen
een van de absolute steractrices van dit moment. Dit seizoen speelt zij een
glansrol in de toneeltopper ‘Dangerous Liaisons’. Daarin staat Tjitske naast de
veelgeprezen Mark Rietman. ‘Les Liaisons Dangereuses’ vergaarde begin jaren
’90 grote roem als speelfilm met de Hollywoodsterren Glenn Close en John
Malkovich. Een slim plot vol machtspelletjes, verleiding en manipulatie toont
op spannende wijze de achterkant van de Franse aristocratie anno 18e eeuw.
‘Dangerous Liaisons’ krijgt nu een frisse nieuwe toneelbewerking. Minder zwart, met zelfs een paar komische
dubbelrollen en knipogen naar de verleidingsstrijd tussen mannen en vrouwen, in tijden van #MeToo.

27. Enkele Reis - Bram van der Vlugt
Zaterdag 29 februari 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 29,50 • TONEEL

Theatercoryfeeën Bram van der Vlugt (inmiddels 85 jaar!) en Trudy Labij spelen voor het eerst sámen.
Daarvoor kozen zij de op hun lijf geschreven gloednieuwe thrillerkomedie ‘Enkele Reis’ van Lex Passchier.
Passchier is een liefhebber van Britse detectives en schoeide zijn spannende stuk op die leest. Een thrillerschrijfster en haar zus zien een enkele reis naar een tehuis als hun ergste nachtmerrie en willen de eigen
aftakeling op tijd voorkomen. Zij schakelen een sinistere heer in om ze te helpen bij het vervullen van hun
laatste wens. Maar dan lopen zaken opeens uit de hand… Hoe het de bejaarde dames zal vergaan, is tot het
verrassende einde niet te voorspellen.
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CABARET

Foto: Hans Peter van Velthoven

#Nu

28. Giselle
Zondag 8 maart 2020 • 14.00 uur • matinee
Muziektheater • Amsterdam
€ 79,00 • BALLET

Giselle is één van de oudst overgeleverde en tegelijkertijd
nog altijd meest gedanste balletten ter wereld. Giselle
verhaalt van Graaf Albrecht die verliefd wordt op het onbevangen boerenmeisje Giselle. Door zijn ware identiteit
te verhullen leidt hij haar om de tuin en roept daarmee
uiteindelijk het noodlot over haar en zichzelf af. Pure liefde
voert – naast bedrog, wraak en vergiffenis – de boventoon
in deze versie van Giselle Choreografie: Marius Petipa. Muziek: Adolphe Adam • Decor- en kostuumontwerp:
Toer van Schayk • Muzikale begeleiding: het Balletorkest. • Voorbeschouwing 45 minuten voor aanvang

29. #Nu - Claudia de Breij
Woensdag 11 maart 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 28,50 • CABARET

Claudia’s ‘negende’ oogstte louter jubelrecensies. Vijf sterren in De Telegraaf en NRC. Claudia werd omschreven als een van de meest geëngageerde cabaretiers van dit moment. Geen leunstoelactiviste maar een
betrokken theatermaakster die zoekt naar de harmonie in de samenleving. En die haar zoektocht verpakt in
een ijzersterke mengeling van scherp engagement en heerlijk amusement. Claudia maakt het persoonlijke
politiek en het politieke persoonlijk. Ga je de golven van de geschiedenis te lijf zoals Willem van Oranje, zoals
Mahatma Ghandi of toch zoals Piet van de lokale fanfare uit het dorp van haar jeugd? ‘Hoe ze opkomt, hoe ze
rondloopt, hoe ze de piano beklimt om Donald Trump toe te zingen: er spreekt niet alleen ervaring uit, maar
zelfs meesterschap.’ (Het Parool).

30. Sax avec Elan!
Zaterdag 21 maart 2020 • 20.15 uur
Oude Kerk • Heemstede
€ 22,50 • MUZIEK

Laat je meeslepen door aangrijpende verhalen en ontroerende
Franse chansons van o.a. Jacques Brel, Charles Aznavour en
Edith Piaf, in de unieke combinatie van chansonnier Philippe Elan en het Amstel Quartet. Elan is een begrip
voor iedereen die van het Franse chanson houdt. Hij begon zijn muzikale leven als saxofonist bij de plaatselijke fanfare. Maar al snel werd duidelijk dat zingen zijn echte passie was. Het is dus geen toeval dat hij graag
met het Amstel Quartet wilde samenwerken. En de chansons van Brel, Aznavour en Piaf lijken hen op het lijf
geschreven. De pers schreef terecht: “Philippe Elan zingt deze liedjes met zoveel charme en bevlogenheid dat
hij met gemak bewijst waarom deze chansons klassiekers zijn geworden.”
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Foto: Ester Gebuis

31. Veldhuis & Kemper
Vrijdag 27 maart 2020 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 21,00 • CABARET, KLEINKUNST (TRY OUT)

Veldhuis & Kemper gooiden bij het maken van hun
vorige programma, “Geloof ons nou maar”, het roer
om. En hoe! Het resultaat? Prachtige recensies,
uitverkochte zalen, lyrische reacties van het publiek
en een schitterende nominatie voor de belangrijkste
cabaretprijs. De Poelifinario. U snapt, de ingeslagen weg smaakt naar meer. Hoe dit zal uitpakken dat weten
Veldhuis & Kemper nog niet precies. Persoonlijker, meer confronterend, grappiger, harder of zachter? Of van
alles misschien een beetje? Hoe dan ook wordt het de overtreffende trap!

Lacrimosa
CABARET

Zaterdag 28 maart 2020 • 20.15 uur
De Meerse Grote Zaal • Hoofddorp
€ 25,25 • KLEINKUNST

‘De Gouden Jaren II’ is een geheel nieuw programma met
muziek en beelden van het alledaagse leven van toen,
met het orkest van Cor Bakker en presentator Jacques
Klöters. ‘De Gouden Jaren II’ is een voorstelling over
‘gewone Nederlanders’ aan de ene kant en de koninklijke
familie aan de andere kant. Aan de hand van historische
beelden uit het populaire Polygoon Bioscoopjournaal,
de mooiste liedjes uit de jaren ’45 tot ’70 en vermakelijke
verhalen, krijgen de bezoekers een amusant beeld van hoe zowel zij zelf als de Oranjes opgroeiden na de
Tweede Wereldoorlog. Regie: Pieter Tiddens

33. Lacrimosa - Yentl en de Boer
Woensdag 1 april • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Haarlem
€ 26,00 • CABARET (PREMIÈRE)

‘Lacrimosa’ betekent zoiets als ‘diepbedroefd’. Absoluut een in-en-in trieste titel. Bah! Maar ja, zonder tranen
geen leven. Dus brengen Yentl en de Boer in hun derde voorstelling een ode aan de treurige kanten van ons
mens-zijn. Toch kunnen de zakdoeken thuisblijven: de leukste liedjesmakers van Nederland maken er een
groot feest van. Wat dat betreft had een vrolijkere titel niet misstaan. Maar ja, soms is het niet anders.
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Foto: Daan Colijn & Thijs Meuwese

Foto: Bart Reitsma

32. De gouden jaren ll Cor Bakker en Jaques Klöters
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Foto: Koen Hauser

34. Kop Stuk - Loes Luca
Zaterdag 11 april 2020 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 22,00 • TONEEL (TRY OUT)

Kop Stuk
TONEEL

35. De bezoeking - Het Volk
Vrijdag 17 april 2020 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 21,00 • TONEEL

In een ziekenhuis liggen twee patiënten op leeftijd: weduwnaar Harderwijk en de gescheiden heer Roest. De twee hebben een aparte
kamer, omdat ze niet te handhaven zijn op de reguliere ziekenzaal.
Met hun gesnurk en sarcasme zijn zij voor de andere patiënten,
verpleegkundigen en het schoonmaakpersoneel een hel. Daarentegen hebben de heren een rotsvast vertrouwen in de ‘witte jas’, hun
bewondering voor artsen grenst aan het ridicule. In ‘De bezoeking’
komen de dochters van de mannen gedurende 7 dagen langs met schoon ondergoed en pyjama’s, een zoute
haring. Ze hebben het niet gemakkelijk, maar houden goed stand tegenover hun papa’s. Spel: Wigbolt Kruijver,
Bert Bunschoten, Minke en Karlijn Kruijver.

36. Tim Kliphuis Trio

Foto: Arthur Mebius

Foto: Jan Heijer

Loes Luca heeft haar leven lang in het theater gewerkt. Ze heeft gezongen, geacteerd en gedanst. Ze heeft
succes gehad en ze kent de goot. Ze heeft de liefde in volle glorie gekend, maar ook het zwarte van de hel.
Haar hoofd is een kijkdoos waar flarden van haar leven zich aandienen en plots weer verdwijnen. Haar hele
leven heeft ze gezegd: ‘Ze proberen mij allemaal gek te maken, maar dat gaat ze niet lukken’. En toch is het
gebeurd. Een voorstelling over een artieste die haar leven nog eens beleeft, zoals het is geweest.

Zaterdag 18 april 2020 • 20.15 uur
Oude Kerk • Heemstede
€ 22,50 • MUZIEK (Jazz in de Oude Kerk)

De Nederlandse violist Tim Kliphuis en zijn trio
verwerken in hun improvisaties thema’s van Vivaldi,
Bartók, Ellington en anderen. Hoewel Kliphuis
klassiek is opgeleid, brak hij door toen hij speelde
met Europese zigeuner-gitaristen. Hij speelde in het Amsterdams Concertgebouw en trad op tijdens het North
Sea Jazz Festival en het Edinburgh Jazz Festival. Door de combinatie van klassieke perfectie en ijzersterke
communicatie met het publiek heeft het Tim Kliphuis Trio (met gitarist Nigel Clark en bassist Roy Percy) fans
van Amerika tot Rusland. Van het Prinsengrachtconcert tot het Nederlands Kamerorkest en van het folkfestival Celtic Connections in Glasgow tot de Cappella-zaal in Sint-Petersburg. Het trio speelt de zaal plat.
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Ontwerp: Studio Minsk

37. SYZYGY - Jakop Ahlbom
Woensdag 22 april 2020 • 20.15 uur
De Meerse • Grote Zaal • Hoofddorp
€ 21,50 • CABARET, KLEINKUNST

38. Sorry baby - Stefano Keizers
Vrijdag 24 april 2020 • 20.15 uur
De Luifel • Heemstede
€ 18,00 • CABARET

Sorry dat ik besta, dat je zoveel hebt moeten huilen, dat ik er nog ben, dat je zo
weinig aan me hebt. Sorry baby dat ik niet opnam, dat ik geen tijd wilde maken,
dat ik het allemaal vergeten ben. Sorry dat ik me zo gedragen heb, en dat je zo
weinig op mij hebt kunnen bouwen. Sorry dat ik er nooit voor je was, sorry dat
ik je ben tegengekomen, sorry dat je mij hebt leren kennen. Sorry voor de hele
mikmak, sorry voor alle keren. Sorry voor het huis en de spullen en het water, voor de rook en voor de dieren.

Foto: Lotte Bronsgeest

In ‘SYZYGY’ geeft de Jakop Ahlbom Company vorm aan het machtigste maar ook het meest kwetsbare dat
we bezitten: het lichaam. Hoe hebben cultuur en media invloed op ons zelfbeeld, en kunnen we omgaan met
verandering? Hoe ver kan maakbaarheid gaan, en wat is schoonheid? In deze voorstelling met vier vrouwelijke performers is het lichaam als instrument weliswaar leidend, maar net als in het andere werk van Ahlbom
wordt er een spannend spel gespeeld met surrealisme en transformatie. Met ‘SYZYGY’ creëert Jakop Ahlbom
wederom een unieke belevenis. Dicht op de huid gaat hij op zoek gaan naar de essentie van het lichaam in
al haar zuiverheid. Associatief in de beste Ahlbom traditie, is dit een liefdevolle performance over kracht en
kwetsbaarheid, schijn en zijn, illusie en desillusie, die je sidderend achterlaat. SYZYGY: wanneer tenminste
drie hemellichamen op één lijn komen binnen hetzelfde zwaartekrachtsysteem

Foto: Mark Engelen

39. Het Oog van de Storm - Anne Wil Blankers
Vrijdag 1 mei 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 35,00 • TONEEL

Florian Zeller schrijft overrompelend mooie toneelstukken. Zoals ‘De
Vader’, waarin Hans Croiset vorig jaar schitterde. ‘Het Oog van de Storm’
is Zellers nieuwste toneelhit. Anne Wil Blankers en Hans Croiset, twee
van de grootste acteurs van hun generatie, zijn eindelijk weer eens
samen te zien. Als André en Madeleine zijn ze meer dan 50 jaar gelukkig
getrouwd. Hij was ooit een succesvol schrijver, maar de laatste tijd is hij
vergeetachtig en verward. Zij is een toegewijde sterke vrouw die altijd
zijn steun en toeverlaat is geweest. Tijdens een familieweekend met de
twee dochters ontstaan er in de kalme familiezee hoge golven…
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SYZYGU
CABARET, KLEINKUNST
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Foto: A. Kers

De Weg

40. De Weg - Ekaterina Levental
Vrijdag 15 mei 2020 • de aanvangstijd wordt in de loop van het seizoen bekend gemaakt
Oude Kerk • Heemstede
€ 22,50 • THEATER EN MUZIEK

THEATER EN MUZIEK

In Heemstede vinden in 2020 in het kader van het Adriaan Pauwjaar diverse activiteiten plaats. Deze solovoorstelling met harp en zang is er daar één van. Ekaterina Levental vertelt haar eigen vluchtverhaal en in
deze persoonlijke voorstelling neemt zij het publiek mee op de weg die zij als tiener aflegde. De weg die
leidde van land naar land, toen zij en haar familie na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet in Oezbekistan
konden blijven. Voorafgaand aan het concert zal een symposium plaatsvinden dat in het teken staat van de
betekenis van Adriaan Pauw voor de Vrede van Munster, het Europa van toen en het Europa van nu.
Foto: Piek

41. Cocktails
Zaterdag 16 mei 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 29,00 • TONEEL

De komedie ‘Wijn’ was dé verrassing van het vorige seizoen.
Schrijver Philip Walkate maakte indruk met zijn spannende
plot dat met scherpe, komische dialogen tijdens een onschuldig bedoelde wijnproeverij werd uitgerold. Tot grote hilariteit
van het publiek. Op ’Wijn’ volgt Walkate’s tragikomedie
‘Cocktails’. Geen wijnavondje thuis maar een zomers cocktailavondje aan het strand. Vijf vrienden vieren hun
vriendschap. Maar met de Mojito in de hand overkomt hen iets wat hun levens op z’n kop zet. Zij raken verzeild
in een cocktail van emoties en pijnlijke onthullingen. Vijf topspelers uit de veertigers-generatie spelen scherp
en jagen op de lach: Vincent Croiset, Xander van Vledder, Matteo van der Grijn, Tijn Docter en David Lucieer.

Donderdag 4 juni 2020 • 20.15 uur
Stadsschouwburg • Velsen
€ 32,50 • TONEEL

De veelgeprezen toneelbewerking van Harry Mulisch’ bestseller
keert terug in de theaters. Met twee goede redenen: wij vieren
dit jaar 75 jaar bevrijding en wij staan stil bij het overlijden
van grootmeester Harry Mulisch, tien jaar geleden. Aan de
vorige toneelversie bewaren de toneelliefhebbers nog goede
herinneringen. De overstap naar het theater bleek goed gelukt
en leverde een integere en soms adembenemende toneelavond op. Opnieuw pakt Ursul de Geer zijn
regisseursstokje op. Victor Löw, Henriëtte Tol en Peter Bolhuis tekenen voor de hoofdrollen en nemen u mee in
het leven van Anton Steenwijk en ‘de aanslag’ die zijn leven voorgoed zal veranderen.
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Foto: Truus van Gog & Geert Gratama

42. 75 jaar bevrijding - De Aanslag

Kunstkring-evenementen 2019-2020
Jaarvergadering

Voorstellingen

Afsluiting met een voorstelling of film
Zondagmiddag, 3 november 2019, 14.00 uur
De Luifel, Herenweg, Heemstede

Het programma bevat hetzelfde aantal voorstellingen
als vorig jaar. Er is dus weer veel te kiezen voor een
avondje uit.
Het programma omvat voorstellingen in de Luifel en
de Oude Kerk in Heemstede, het DeLaMar theater, het
Muziektheater en het Concertgebouw in Amsterdam,
de Schouwburg in Velsen, de Meerse in Hoofddorp,
de Stadsschouwburg en de Philharmonie en het
Haarlemmerhout theater in Haarlem.
Het is een uitgebalanceerd programma van ballet, opera,
klassieke concerten, musical, cabaret, toneel, dans en
muziek geworden.

Nieuwjaarsconcert
Zondagmiddag, 12 januari 2020, 14.00 uur
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein, Heemstede

Presentatie seizoen 2020 / 2021
Vrijdag, 8 mei 2020, 20.00 uur
Burgerzaal, Raadhuis, Heemstede

Adressen theaters

Prijzen

Amsterdam
Concertgebouw, Concertgebouwplein 2-6, Amsterdam
tel. 0900 - 6718345
Het Muziektheater, Amstel 3, Amsterdam
tel. 020 – 6255455
DeLaMar, Leidsekade 91, Amsterdam
tel.020 – 5552676

De prijzen van de voorstellingen gelden voor 1e rang.
Bij alle theaters is het pauzedrankje en de garderobe
inclusief, behalve in het Muziektheater en het DeLaMar
theater in Amsterdam.

Verhindering
Indien u onverwacht verhinderd bent om een voorstelling
te bezoeken neemt u dan eerst contact op met mevrouw
Annelies van Bruinessen, telefoon 5242629, e-mail:
Annelies@heemsteedsekunstkring.nl in verband met een
eventuele wachtlijst. Bij geen gehoor kunt u bellen of
mailen naar het secretariaat. Is er geen wachtlijst voor
die voorstelling, dan kunt u contact opnemen met het
desbetreffende theater. In sommige gevallen is men bereid
de kaarten terug te nemen. De Heemsteedse Kunstkring
kan dit niet voor u regelen.

Haarlem
Philharmonie, Lange Begijnestraat 11, Haarlem
tel. 023 – 5121212
Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, Haarlem
tel: 023 - 5121212
Haarlemmerhout Theater,
Van Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem
tel: 023 - 5311800
Heemstede
De Luifel, Herenweg 96, Heemstede
tel. 023 - 5483838
De Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede

Busvervoer
Ook dit jaar kunt u gebruik maken van het gerieflijke
Kunstkring-busvervoer.
Echter: het busvervoer is alleen mogelijk als u zelfstandig
in en uit de bus kunt stappen.
Helaas komt het bij een aantal voorstellingen voor dat er
te weinig leden gebruik maken van de bus waardoor de
kosten niet volledig gedekt worden.
In dergelijke gevallen proberen wij de kosten zoveel
mogelijk te drukken door o.a. het inzetten van één of meer
taxi’s en soms zelfs eigen vervoer van de busbegeleiders.

Hoofddorp
De Meerse, Raadhuisplein 3, Hoofddorp
tel. 023 - 5563707
IJmuiden
Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71, IJmuiden
tel. 0900-1505
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Ook zullen we meer met de Ko-busjes van de gemeente
Heemstede gaan rijden om de kosten te drukken.

gemeld. Nieuwe leden kunnen gratis het boek
“Het water bevroor in de trompetten” verkrijgen.

U ziet wij blijven het busvervoer naar de theaters organiseren maar we ontkomen er niet aan om ook dit jaar de
prijzen van het vervoer aan te passen.

Toelichting bestelformulier seizoen 2019 / 2020
Het bestuur biedt u ook dit seizoen de mogelijkheid
om per voorstelling een introducé mee te nemen.
Wanneer u gebruik maakt van het busvervoer,
wilt u dan het nummer van de opstapplaats invullen

Hieronder vindt u een overzicht van de opstapplaatsen.
Wij verzoeken u het juiste haltenummer op het formulier
te vermelden.
1 Kinheimflat, Zandvoorter Allee
2 Station Heemstede-Aerdenhout
(Bushalte Aerdenhoutzijde)
3 Herenweg/Kennemeroord
4 Herenweg / hoek Eyckmanlaan (voor rotonde)
5 Provinciënlaan/hoek Kerklaan (v.d. Broek)
6 Provinciënlaan 5, Burghave
7 De Glip, bushalte tegenover winkelcentrum
8 Heemsteedse Dreef/Valkenburgerplein (voor de kerk)
9 Heemsteedse Dreef/Haven
10 Heemsteedse Dreef/hoek Richard Holplein
11 Johan Wagenaarlaan/Von Brücken Focklaan
12 Prins Mauritslaan (entree Zuiderhoutflat).

Indien u naast familie of vrienden wilt zitten, vermeld
dit dan duidelijk op het bestelformulier en verstuur alle
formulieren in één envelop !!
De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 24 mei 2019
Na deze datum komt u op een wachtlijst.
We verzoeken u daarom vriendelijk het bestelformulier
zo spoedig mogelijk terug te sturen.
De toewijzing geschiedt in volgorde van binnenkomst.
Wilt u er zeker van zijn dat wij uw aanvraag kunnen
honoreren, dan raden wij u aan snel te reageren.
Voor sommige voorstellingen krijgen we slechts een
beperkt aantal plaatsen toegewezen.
Na het inzenden van het bestelformulier is uw aanvraag
definitief.
Annuleringen en wijzigingen zijn na uw inschrijving niet
meer mogelijk.

Afspraak: op de terugreis wordt voor de bewoners
van de Rozenburghflat gestopt voor de entree.
Een overzicht van de bustijden sturen wij met de
entreekaarten voor de theaters mee.
Bustarieven		 Prijzen
Retour Amsterdam		
€ 15,00
Retour Haarlem		
€ 12,00
Retour Velsen/IJmuiden
€ 13,50
Retour Hoofddorp		
€ 13,50

Het bestelformulier zenden naar:
Heemsteedse Kunstkring
T.a.v. A. van Bruinessen
Asterlaan 54
2111 BJ Aerdenhout
Let op: NIET zenden naar het secretariaat !!

Lidmaatschap

Betaling en ontvangst kaarten

Het verenigingsjaar loopt van juni t/m mei. Nieuwe leden
kunnen zich opgeven bij het secretariaat of via de website
- www.heemsteedsekunstkring.nl - Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per nieuw hoofdlid. De contributie bedraagt
voor een hoofdlid € 22,00 per jaar en voor huisgenote(n)
en toegevoegde leden € 19,00. Eventuele opzeggingen
dienen voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaardus voor 1 juni- schriftelijk bij het secretariaat te worden

Indien u voor betaling via acceptgiro heeft gekozen,
verzoeken wij u de betaling spoedig na ontvangst van de
acceptgiro te voldoen. Bij niet tijdige betaling volgt een
herinnering, waaraan extra kosten zijn verbonden.
De kaarten ontvangt u niet eerder dan eind augustus /
begin september, nadat de rekening per acceptgiro of
automatische incasso is voldaan.
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Excursieprogramma seizoen 2019 - 2020
Ook dit seizoen hebben we weer een aantal bijzondere excursies voor u in petto.
Zo gaan we op woensdag 13 november 2019 naar het Gemeentemuseum in Den Haag
waar we een inspirerende tentoonstelling gaan bezoeken over de werken van Monet.

MONET
Tuinen van verbeelding
Wie kent ze niet: de wereldberoemde waterlelies van Claude Monet (1840-1926)? Maar wie
heeft deze kleurexplosies op doek in werkelijkheid gezien en zich verloren in de spiegelingen,
niet meer wetende waar water begint en lucht ophoudt? In Nederland waren de laatste grote
tentoonstellingen van Monet in 1986 in het Van Gogh Museum en in 1952 in het Gemeentemuseum. Een groot deel van zijn beroemde ‘tuinen’, die een belangrijke impact hadden op
kunstenaars als Rothko en Pollock, is zelfs nog nooit in Nederland vertoond. Hoog tijd voor
een groots eerbetoon in Gemeentemuseum Den Haag. In Monet - Tuinen van verbeelding
worden maar liefst veertig internationale topstukken bijeengebracht. Het schilderij Blauweregen
uit de eigen collectie van het Gemeentemuseum is het stralende middelpunt.
Aansluitend aan de rondleiding kunt u zoals u van ons gewend bent genieten van een
lekkere en goed verzorgde lunch in het naastgelegen Caférestaurant Art & Dining.
De uitgebreide beschrijving van het programma met prijzen en inschrijfformulier zult
u aantreffen in de nieuwsbrief van oktober 2019.
In 2020 kunt u in maart en mei onze volgende excursies verwachten. Om in te spelen
op actuele tentoonstellinggen hebben we hiervoor nog geen concreet programma
gemaakt. We staan graag open voor suggesties van uw kant: dus leest of hoort u iets
waarvan u denkt ‘dat lijkt mij leuk voor een uitstapje met de Heemsteedse Kunstkring’
laat u ons dat dan weten?
In de nieuwsbrief van december wordt de maart-excursie opgenomen. In de nieuwsbrief
van april krijgt de mei-excursie aangeboden. Houdt u deze in de gaten voor de beschrijvingen
van de excursies en de bijbehorende inschrijfformulieren?
Wij heten u van harte welkom om ook in het nieuwe seizoen weer met ons mee te gaan!
Vriendelijke groeten,
Ellen Swart, excursie coördinator
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Programmaoverzicht 2019-2020
1 zaterdag 14 september 2019

12 zondag 10 november 2019

22 vrijdag 7 febuari 2020

33 woensdag 1 april 2020

De Luifel • Heemstede
Best of … Ton Kas

Philharmonie • Haarlem
Messa da Requiem - Verdi

Schouwburg • Haarlem
Pearl - Scapino Ballet Rotterdam

Schouwburg • Haarlem
Lacrimosa • Yentl en de Boer

2 donderdag 19 september 2019

13 zaterdag 30 november 2019

23 zondag 9 febuari 2020

34 zaterdag 11 april 2020

De Meerse • Hoofddorp
Buigt allen mee voor Drs. P •
Erik van Muiswinkel

Oude Kerk • Heemstede
Dominique Seldis e.a.

Concertgebouw • Amsterdam
Zondagochtend concert

De Luifel • Heemstede
Kop Stuk • Loes Luca

3 woensdag 25 september 2019

14 dinsdag 3 december 2019

24 donderdag 13 febuari 2020

35 vrijdag 17 april 2020

Philharmonie • Haarlem
Wad live

Philharmonie • Haarlem
Holland Baroque & London Community
Gospel Choir

DeLaMar • Amsterdam
De Tolk van Java

De Luifel • Heemstede
De bezoeking • Het Volk

4 vrijdag 27 september 2019

15 zaterdag 7 december 2019

25 zaterdag 15 febuari 2020

36 zaterdag 18 april 2020

Haarlemmerhout • Haarlem
Calender Girls

Schouwburg • Haarlem
Van Mozart tot Madonna

De Luifel • Heemstede
Privacy • Jochem Nooyen

Oude Kerk • Heemstede
Tim Kliphuis Trio

5 zondag 29 september 2019

16 vrijdag 13 december 2019

26 zondag 16 febuari 2020

37 woensdag 22 april 2020

Oude Kerk • Heemstede
Cathelijne Noorland & Friends

Oude Kerk • Heemstede
Prazak Kwartet

Stadsschouwburg • Velsen
Dangerous Liaisons • Tjitske Reidinga

De Meerse • Hoofddorp
SYZYGU • Jakop Ahlbom

6 zondag 6 oktober 2019

17 zaterdag 21 december 2019

27 zaterdag 29 febuari 2020

38 vrijdag 24 april 2020

Concertgebouw • Amsterdam
Zondagochtend concert

De Meerse • Hoofddorp
Het Huwelijk • Huub Stapel

Stadsschouwburg • Velsen
Enkele Reis

De Luifel • Heemstede
Sorry baby • Stefano Keizers

7 zaterdag 12 oktober 2019

18 zondag 22 december 2019

28 zondag 8 maart 2020

39 vrijdag 1 mei 2020

Schouwburg • Haarlem
Vogel

Philharmonie • Haarlem
Nederlandse Bachvereniging

Muziektheater • Amsterdam
Giselle

Stadsschouwburg • Velsen
The Height of the storm

8 zaterdag 19 oktober 2019

19 donderdag 9 januari 2020

29 woensdag 11 maart 2020

40 vrijdag 15 mei 2020

De Luifel • Heemstede
Karin Bloemen

Philharmonie • Haarlem
Paul van Vliet & Noordpool Orkest

Stadsschouwburg • Velsen
Claudia de Breij

Oude Kerk • Heemstede
De Weg

9 donderdag 31 oktober 2019

20 dinsdag 21 januari 2020

30 zaterdag 21 maart 2020

41 zaterdag 16 mei 2020

Stadsschouwburg • Velsen
Holland en Le Chat Noir - Scapino Ballet

Stadsschouwburg • Velsen
Zolang er leven is - Hendrik Groen

Oude Kerk • Heemstede
Sax avec Elan

Stadsschouwburg • Velsen
Cocktails

10 vrijdag 1 november 2019

21 woensdag 22 januari 2020

31 vrijdag 27 maart 2020

42 donderdag 4 juni 2020

De Luifel • Heemstede
Haenen brengt vreugde

Schouwburg • Haarlem
Brigitte Kaandorp

De Luifel • Heemstede
Veldhuis & Kemper

Stadsschouwburg • Velsen
75 jaar bevrijding • De Aanslag

11 zaterdag 2 november 2019

32 zaterdag 28 maart 2020
De Meerse • Hoofddorp
De Gouden Jaren

Oude Kerk • Heemstede
De Zin van Vinteuil
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Bestuur Heemsteedse Kunstkring
Voorzitter
Dirk van der Spoel
tel. 06 53400644
dirk@heemsteedsekunstkring.nl

Secretaris
Clari van der Zwaag
tel. 5281348
clari@heemsteedsekunstkring.nl

Penningmeester / redacteur
Joop Kuijk
tel. 5289262
joop@heemsteedsekunstkring.nl

2e secretaris
Annelies van Bruinessen
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Coördinator Excursies
Ellen Swart
tel. 06-34654604
ellen@heemsteedsekunstkring.nl

Bestuurslid
Gerard Oude Engberink
tel. 5292132
gerard@heemsteedsekunstkring.nl
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