


IN HET KORT

Het thema LUCHT van dit 
jaar brengt ons een ‘luchtig’ 

programma.

We hebben: 
• Timen Lalkens trouw-
   ambtenaar in hart en nieren
• Marianne Kuiper bekend van     
  naam en haar vrolijke jurken    
  (Polka Dot)
• Titus Brein veelzijdig 
   kunstenaar van muzikant tot  
   fotograaf en kunstschilder
• Wulf Hendriks met zijn 
  treffende portretten die je in  
  diverse huizen van de 
  Eindenhoutstraat bij het 
  binnengluren kunt zien
• Delen uit de HFC musical met  
  sterren uit onze wijk.

En nog veel meer zoals ‘onze’ 
Coen, ‘Rigoletto’ Bart en ‘zee-
meermin’  Rozemarijn.

Het Bos en Vaartkoor treedt na 
jaren afwezigheid op in Sancta 
Maria, waar je ook indruk-
wekkende installaties aan de 
gevel van de binnentuin kunt 
bewonderen. Erg leuk dat 
Sancta Maria als buurtschool 
mee doet aan de Cultuurlijn.

David Moolenburgh keert terug 
naar zijn Oranjeplein. Met 
De Brand New Oldtimers wordt 
de Cultuurlijn feestelijk 
afgesloten. Iedereen die een 
toontje mee wil blazen is van 
harte uitgenodigd.



Pianotrio…..

Maar dan wel luchtig! 
We vinden het leuk om 

lekker in het gehoor liggende 
korte klassieke nummers voor 
u te spelen. Dat wil zeggen: 
met grote sprongen door de tijd 
van Haydn tot Beatles en van 
Schumann tot Elgar. Van 
menuet tot romance: een 
luchtig begin van de zondag. 

De muzikanten zijn: 
Ian Borthwick, viool; Rob de 
Ridder, piano  en Anneke van 
Gessel, cello.

Locatie: Eindenhoutstraat 27
Tijd: 11.30 en 12.15 uur

Brand New 
Oldtimers

Brand New Oldtimers zullen 
in de ochtend twee sets 

spelen op Prinsessekade 40. 

Aangepast aan het moment 
van de dag zal het repertoire 
bestaan uit lekkere relaxte jazz 
en enkele liederen uit het rijke 
Nederlandse kleinkunst-
repertoire.

Brand New Oldtimers bestaat 
uit Pieter Schell (zang, 
trompet), But Klaassen (Sax), 
Niekbert Phaff (Trombone), 
Peter Huber (piano), David 
Moolenburgh (bas), Hans Go 
(drums/percussie), Peter 
Potters (drums/percussie). 

www.brandnewoldtimers.com

Locatie: Prinsessekade 40
Tijd: 11.30 en 12.15 uur
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RIGOLETTO - 
Giuseppe Verdi

Het aangrijpende verhaal 
van de gebochelde nar die 

de hertog wil laten vermoorden 
door een huurmoordenaar.
GILDA, zijn dochter, is verliefd 
op de hertog. Zij offert zich 
voor hem op.
Drie duetten en twee aria’s 
vertellen het verhaal. Bart van 
Oerle is Rigoletto en Sandra 
Lakerveld is Gilda. Jaap Stork 
begeleidt hen op de piano.
Opera zonder podium, zonder 
decor, zonder orkest, zonder 
kostuums en toch ondergaat u 
het drama door de kracht van 
de muziek.

Locatie: Spruitenbosstraat 9
Tijd: 11.30 en 13.00 uur

Zang & Piano

Sinds een jaar is Peter 
Beemsterboer pianist bij 

het Bosch en Vaartkoor. Korte 
tijd later heeft ook zijn vrouw 
Jeannette Verschure zich bij 
het koor aangesloten. Verschil-
lende koorleden, waaronder 
Jeannette, hebben zangles 
van Pierre Schuitemaker, de 
dirigent van het koor. Zingen bij 
ons is leuk, je wordt er blij van. 
Peter speelt een of twee 
delen uit de pianocyclus 
Ruralia Hungarica van Ernö 
Dohnányi (1877-1960). 
Jeannette zingt vervolgens drie 
liederen uit drie verschillende 
perioden:
• Flow, my tears van John   
  Dowland (1563-1626)
• Elégie van Jules Massenet  
  (1842-1912)
• Lament uit het Stabat Mater  
  van Karl Jenkins (geb. 1944).

Locatie: Ipenrodestraat 7
Tijd: 11.30 en 12.15 uur

Met dank aan de familie De Jong 
voor de locatie.
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Franse 
Chansons!

Met een ‘joie de vivre’ 
zingen en spelen we het 

Franse chanson. De bekende 
en de minder bekende 
chansons brengen je meteen 
in Franse sferen, ook bij zwaar 
bewolkt Hollands weer.
Zang: Dick Feleus en 
accordeon: Anne Leemhuis.

Locatie: Prinsessekade 16
Tijd: 12.15 en 13.45 uur

Barbers & 
Bishops

Het Haarlems zangers-
collectief Barbers & 

Bishops kenmerkt zich door 
een unieke combinatie van 
mannenstemmen - variërend 
van diepe bassen tot hoge 
alten - en een ongekend grote 
diversiteit in repertoire. Zo 
wordt met groot gemak middel-
eeuwse muziek van Perotinus 
en Dufay afgewisseld met de 
contemporaine klanken van 
Pärt, Zappa en Radiohead.

Dat de Barbers & Bishops zich 
met het tweeledige repertoire 
op een poppodium net zo thuis 
voelen als op een Kathedraal 
priesterkoor mag dan ook geen 
verrassing zijn.

Tijdens de cultuurlijn worden 
de Barbers & Bishops versterkt 
door pianist Truus Tichelman, 
samen brengen ze 
‘Die Nachtigall’ van Franz 
Schubert ten gehoren. 

Hiernaast zullen de Barbers & 
Bishops zich van veel 
verscheidene muzikale kanten 
laten zien.
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De Barbers & Bishops treden 
op zonder dirigent; de muzikale 
leiding ligt bij Frank de Ruyter.
Mocht u een voorproefje van 
onze zoete klanken willen 
nemen, dan kunt u ons 
beluisteren via ons youtube 
kanaal, of luister naar enkele 
van onze cd’s via Spotify. 

www.barbers-bishops.nl

Locatie: Zomerluststraat 6
Tijd: 13.00 en 14.30 uur

Met dank aan de familie 
Tichelman voor de locatie.

Recital Franse 
liederen

Tijdens de Cultuurlijn 2015 
wordt er op de Uit den Bos-

straat 13 weer een muzikaal 
programma geboden. Ditmaal 
niet het vertrouwde pianotrio, 
maar een kort recital van 
Franse liederen (Duparc, 
Fauré, Gounod), gezongen 
door de bariton Timen Lalkens 
die aan de piano wordt bege-
leid door Daan den Hengst.

Locatie: Uit den Bosstraat 13
Tijd: 13.00 en 13.45 uur
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Theatergroep 
Egelantier speelt 
‘Zeroes’

Iedereen wil zichzelf graag als 
een held zien. Onder de 

oppervlakte zitten hierover 
waarschijnlijk bij velen diepe 
verlangens.

Aanstormend talent Leon Brill 
schreef een grappig stuk over 
het diepe verlangen van vier 
mensen naar bevestiging. Ze 
komen af op een auditie voor 
mensen die bereid zijn hun 
oude leven achter zich te laten 
om als superhelden de wereld 
een beetje beter te maken.
Wim Kok en Anna Pool met 
gastspelers Monique van der 
Zouw en Anna Crott in regie 
van Marianne Narold spelen 
dit stuk in de route “Onder-
gronds” van De Egelantier.

Locatie: Oranjeplein 29
Tijd: 13.00 en 14.30 uur

Coen Bardelmeijer 
& Friends

Coen Bardelmeijer is 
inmiddels vaste gast op de 

Cultuurlijn alleen of met band 
(Let It Beat, Certified Fools). 
Dit jaar voor de afwisseling 
weer eens een unplugged / 
akoestische setting waarin 
Coen met een paar bekende 
muzikale vrienden (o.a. Mart 
van Rooden en Hans Croon) 
uitstapjes maakt naar de jaren 
70/80 met smaakvolle versies 
van juweeltjes van onder 
andere Fleetwood Mac, 
Jackson Browne en Eurithmics. 
Het kan wat hem betreft weer 
lekker vol worden.

Locatie:  Zomerluststraat 23
Tijd: 13.45 en 15.15 uur

Met dank aan de familie Delfos voor 
de locatie.
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Bosch & Vaartkoor

De eerste cultuurlijn werd in 
2000 georganiseerd door 

het Bosch & Vaartkoor en in de 
jaren die volgden heeft het 
B&V koor vaak meegedaan 
aan de Cultuurlijn.

Inmiddels is het koor te groot 
geworden voor een 
huiskamer, maar toen bekend 
werd dat Sancta Maria haar 
deuren opent voor een 
expositie van baniers in de stijl 
van Matisse, zag het koor haar 
kans schoon: een optreden in 
de aula van Sancta! 
Ook dat is niet voor het eerst, 
het koor heeft een goede band 
met het lyceum en heeft er 
diverse keren opgetreden.
Deze keer voor het eerst 
onder leiding van dirigent 
Pierre Schuitemaker met een 
aantal delen uit het Stabat Ma-
ter van Jenkins. Wie denkt, “dat 
is vast klassiek” heeft 
gelijk, maar toch hoort u in 
deze muziek ook diverse 
niet klassieke geluiden. Karl 
Jenkins is immers ook bekend 
als jazz- en rockmuzikant. 
Misschien herinnert u zich nog 
de band “Soft Machine” waarin 
Jenkins toetsenist was. 

Behalve jazz, zijn er ook 
invloeden te herkennen van 
klezmer en de azan, de 
muzikale oproep tot gebed 
binnen de Islam.
Kortom het Bosch & Vaartkoor 
belooft u een verrassend 
optreden!

Locatie:  Sancta Maria, 
Van Limburg Stirumstraat  4
Tijd: 13.45 en 14.30 uur
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Hark & Co!

Waar Paul McCartney de 
hand schudt van dichters 

Blake en Yeats en Spinvis een 
lieveheersbeestje tracht te van-
gen met een Indische Raga of 
een Vlaams dronkemanslied, 
daar begint het Muzikale Uni-
versum van Hark en Co! Songs 
die voelen als een Warme Jas

Hark en Co! bestaat uit: 
Rozemarijn Timmer – zang, 
Harke Jan van der Meulen - 
compositie, zang, percussie, 
Elly Abas – piano, 
Steef Vellinga – gitaar, 
Carel Alphenaar – cello. 

www.harkejan.nl 

Locatie: Boekenrodestraat 18
Tijd: 14.30 en 16.00 uur

Met dank aan de familie De Boer 
voor de locatie.

Antonius 
vrouwenkoor

Spontaan ontstaan vrouwen-
koor dat het kinderkerst-

diner op school opluisterde 
met kerstliederen.  Na afloop 
was de oprichting van een koor 
door een tiental moeders van 
de Antoniusschool een feit. 
Sinds 2006 treedt het koor op 
binnen en buiten de regio en 
heeft een repertoire dat loopt 
van renaissance tot heden-
daagse muziek. De ‘muziek-
talen’ lopen uiteen van Frans, 
Italiaans, Duits, Latino en 
Hongaars tot Engels en 
natuurlijk onze moerstaal. 
Tweewekelijks wordt er met 
heel veel pret en toch 
serieus gerepeteerd onder 
de geduldige doch strenge, 
inspirerende en professionele 
leiding van koordirigent Carla 
Doorenspleet. Het koor wordt 
sfeervol begeleid door pianist 
Ruud Doorenspleet.

Locatie: Spruitenbosstraat  10
Tijd: 15.15 en 16.00 uur

Met dank aan de familie Cohen voor 
de locatie.
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Come back, 
Johnny P.! in een 
sneltreinvaart

De musical Come back, 
Johnny P.! (tekst en 

muziek Aryan van der Leij) 
die in maart in de schouwburg 
werd opgevoerd door en voor 
de Koninklijke HFC komt in 
sneltreinvaart voorbij. Wordt 
HFC prof of niet? Is er sprake 
van matchfixing door voor- en 
tegenstanders? Hoe komt het 
dat topscorer Johnny Paradise 
zo wisselvallig speelt en zelfs 
moet onderduiken? Welke 
rol speelt de georganiseerde 
criminaliteit? Komt dit ooit nog 
goed en hoe dan? Begeleid 
door Jaap Stork en Jeroen 
Kleij wordt dit door een aan-
tal hoofdrolspelers in Uyt den 
Bosch uit de doeken gedaan.

Locatie:  Uyt den Bosch, 
Spanjaardslaan 7
Tijd: 15.15 en 16.00 uur

7



1

2
3

4

5

6

7

8

9

13

10

11

12 14

In het schema op de volgende twee pagina’s treft u een overzicht aan van alle optredens. In 
bovenstaande plattegrond zijn met de rode ballonnen de verschillende locaties van de 
optredens weergegeven. De locaties van de exposities zijn in de groene ballonnen 
aangegeven en de cijfers corresponderen met de cijfers in de ballonnen naast de muzikanten 
resp. de kunstenaars.

15

1617
20

18

19

21

22



1

2

3

4

5

6

7

2

6

4

7

8

9

10



2

6

3

5

8

9

10

8

11

9

10

12

13

11

13

14

12

1



31 MEI 2015

CULTUUR 
BRUIST EN 
BORRELT IN 
BOSCH & VAART



POP-UP HOUSE 
- ART - LOCALE 
BOSCH EN VAART 
ARTIESTEN!
KOMT DAT ZIEN!

Zoals u vast weet barst het in 
de Bosch en Vaart van 

creativiteit, we horen vaak 
pianogeluiden en brommende 
basedrums. Maar achter 
gesloten deuren, in geheime 
ateliers, worden vaak ook de 
prachtigste kunstwerken 
gemaakt. Kunstwerken die nu 
eindelijk van de makers het 
daglicht mogen zien.
Vorig jaar was er de primeur 
van dit succesvolle evenement: 
een Pop-Up House voor locale 
Bosch en Vaart artiesten!

Dit jaar gaan we er op veler 
verzoek mee door! De locatie 
waar “startende” kunstenaars 
gezamenlijk hun kunstwerken 
zullen exposeren is nog 
onzeker, maar dat zullen we 
die dag duidelijk communi-
ceren. Het werk varieert van 
abstracte tekeningen tot 
expressionistische 
schilderijen. Sommige werken 
zijn te koop, andere alleen om 
naar te kijken. 
Bezorg uw bezoek aan de 
Cultuurlijn wat afwisseling 
en kom kijken in het Pop-Up 
House!

Locatie: wordt bekend 
gemaakt via facebook, www.
boschenvaart.nl en twitter
Tijd: zondag van 12.00 tot 
17.00 uur

Doe mee! Meld u aan! 

Bel Gerard Veldman 
(06-14229782)



Wulf Hendriks

Wulf Hendriks (1990), 
geboren in Haarlem, 

focust zich voornamelijk op het 
schilderen van portretten. Zijn 
doel is het realistische en 
herkenbare in een gezicht te 
laten samensmelten met een 
surrealistisch scala aan kleuren 
en vormen. Het eindresultaat 
is één geheel uit deze tegen-
stellingen. Hierbij ontstaat vaak 
een opvallend vernieuwend 
karakter. www.wulfhendriks.
wix.com/wulfhendriks

Locatie: Eindenhoutstraat 36
Tijd: zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur

Jacinta Smelt 
Luykx

Acryl op doek en multiplex; 
dit jaar ook werk van heel 

klein formaat, slechts een paar 
centimeter, maar dat toont 
verrassend goed helemaal 
alleen op een grote muur.

www.jacintasmelt.com

Locatie:  Zomerluststraat 10
Tijd: zondag van 11.00 tot 
17.00 uur
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Anneke Patist

Anneke schildert met 
aquarel en acryl en heeft 

jaren lang aquarel les gehad 
van Hannelore Noordeloos. 
In Italië maakt ze foto’s van 
mensen, waar ze haar 
inspiratie uit haalt.

Locatie: Ipenrodestraat 5
Tijd: zaterdag en zondag van 
11. 00 uur tot 17.00 uur

Met dank aan Ans van As voor de 
locatie.

Thom Schreuder

Thom legt zich naast zijn 
studie toe op het ont-

werpen van gebruiksvoor-
werpen, lampen en meubels. 
Hij combineert ambacht met 
technieken uit de maquette-
bouw, zoals lasersnijden en 
3d-printen. 
Zijn ontwerpen in hout zijn 
ingenieus en tegelijk 
esthetisch. Op het Oranjeplein 
19 zijn verschillende ontwerpen 
van Thom te zien en worden 
enkele luchtfoto’s van Willem 
Schreuder geëxposeerd.

Locatie: Oranjeplein 19
Tijd: zondag van 11. 00 uur 
tot 17.00 uur
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Femke Jorritsma

Femke Jorritsma is astroloog 
en krijgt veel mensen die 

door diepgaande ervaringen 
gaan en op zoek zijn naar 
bewustwording. Ook voor haar 
eigen bewustwordingsproces 
mediteert ze veel. Vanuit deze 
stilte ontstaan de beelden. 
Eerst als innerlijk beeld. Dan 
word dit beeld via klei of op 
doek naar buiten gebracht.
De onderwerpen zijn vaak 
vrouwen en bloemen zowel in 
de schilderijen als in keramiek. 
Haar werk is heel kleurrijk en 
altijd optimistisch. www.fjori.nl

Locatie: 
Bos en Hovenstraat 11
Tijd: zondag van 11. 00 uur 
tot 17.00 uur 

Met dank aan de familie Smits voor 
de locatie.

Marianne Kuiper

Marianne Kuiper is 
gefascineerd door oude 

zwart wit foto’s, die zij al jaren 
verzameld.
Het tijdsbeeld, dat wij allen 
kennen, wordt door haar van 
de foto’s getransformeerd naar 
kleurrijke schilderijen en 
tekeningen. Het is een feest 
van herkenning.

Locatie: Ipenrodestraat 16
Tijd: zondag van 11.00 uur tot 
17.00 uur

Met dank aan de familie Moolen-
burgh voor de locatie.
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Titus Brein

Titus Brein is sinds twee 
decennia fotograaf en 

kunstschilder. 

Hij leeft voor zijn disciplines, en 
richt zich op het creëren van 
sterk beeldende kunst. 
Opgeleid als fotograaf (audio-
visueel) aan de Academie voor 
Beeldende Vorming (1989-
1993), heeft hij in de jaren 
daarna zich als uitvoerend 
musicus laten gelden in diverse 
bands in binnen- en buitenland, 
maar beweegt hij zich nu voor-
al in het gebied van olieverf, 
mixed media, photo phusion en 
corporate fotografie.

De nieuwe, soms conceptuele 
werken ontstaan in een uniek 
innovatief proces, waarbij 
model, landschap, ruimte in 
een vaak abstracte surrealis-
tische sfeer centraal staan. Het 
proces van zijn ontwikkeling 
om zich van een abstract en 
non-figuratief schilder steeds 
meer tot een figuratief-expres-
sionist mixed media kunstenaar 
te geraken, geeft aan dat zijn 
gewilde combinatie van foto-
grafie en schilderen kennelijk in 
een afzonderlijk en eigen 
monumentaal beeld neerdaalt. 

Locatie: Schouwtjeslaan 39z
Tijd: zaterdag van 15.00 tot 
18.00 uur en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur
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Sancta Maria

Ook Lyceum Sancta Maria is 
deze zondag open voor 

bezoek. In de binnentuin zal 
een installatie aan de gevels te 
zien zijn van textiel, 
geïnspireerd op het werk van 
Henri en Jacky Matisse; bij 
goed weer tevens een 
expositie van het beste 
beeldend werk van dit jaar. 
Bij slecht weer zal de expositie 
in de aula te bewonderen zijn.

Locatie: Sancta Maria, Van 
Limburg Stirumstraat 4
Tijd: zondag van 12.00 uur tot 
17.00 uur

22 Kunstzinnige 
timmer - en verf-
workshops voor 
kinderen

Kom naar het Oranjeplein! 
Je maakt samen een stoer 

houten kunstwerk of een mooi 
schilderij.
 
Komen en gaan, halen en 
brengen van kinderen kan 
steeds in het kwartier tussen 
de voorstellingen door (dus 
eerste keer tussen 11.15  en 
11.30, tweede keer tussen 
12.00 en 12.15, etc.). 
 
Het is voor kinderen vanaf 6 
jaar, maar we hebben zeker 
ook de hulp van oudere 
kinderen nodig om een groots 
kunstwerk te maken.
 
Komt allen na afloop, om 16.45 
uur, naar de opening van de 
Tentoonstelling van de Kinder-
kunstwerken!

Locatie: Oranjeplein
Tijd: zondag van 11.15 uur tot 
16.45 uur
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SLOTSLOTSLOT
Brand New 
Oldtimers

Eind jaren tachtig opgericht 
op school in Haarlem. Al 

jaren vrienden, spelend onder 
verschillende namen, maar al 
tijden bekend onder de naam 
Brand New Oldtimers. De 
muziek blijft binden en boeien. 
Soms stomende funky jazz, 
soms poppy ballads, soms 
recht op en neer jazz. Maar 
ook Shaffy, filmmuziek, het 
is maar net hoe de pet staat 
en kan altijd weer verrassen. 
Maar het geluid is altijd eigen 
en herkenbaar. In kroeg en 
op feest. En bijna altijd haken 
wel muzikanten aan die het 
leuk vinden om mee te spelen. 
De CD “Serieus genomen” uit 
2008 werd zeer gewaardeerd. 
Dansen, rustig meedeinen met 
een borrel in de hand, het kan 
allemaal. Brand New Oldtimers 
bestaat uit Pieter Schell (zang, 
trompet), But Klaassen (Sax), 
Niekbert Phaff (Trombone), 
Peter Huber (piano), David 
Moolenburgh (bas), Hans Go 
(drums/percussie), Peter 
Potters (drums/percussie). 
www.brandnewoldtimers.com

Mochten muzikanten uit de 
buurt (bij voorkeur blazers) het 
leuk vinden om één of 
meerdere nummers mee te 
spelen, laat dat dan even 
weten via telefoonnummer 
06-10153502 (David 
Moolenburgh).

Afsluiting van de cultuurlijn 
op het ORANJEPLEIN!

Van 16.30-19.30 uur 
swingende muziek, een 
pizzapunt en een drankje

Wilt u ook de cultuurlijn sponsoren, maak 
dan een bedrag over naar rekening-
nummer NL 55 ABNA 0436738481 t.n.v 
Wijkraad Bosch en Vaart ovv Cultuurlijn 
2015

Organisatie: 
Jolijn Onvlee en Truus Vlaanderen
Lay-out: Bert Huigen www.studiohuigen.nl
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Een samenvoeging van de notariskantoren van 
mr. J.J. Wijts - van Nimwegen en mr. J. Fransen

Spruitenbosstraat 19|2012 LJ  Haarlem
T 023-531 68 20|F 023-531 01 30

wijtstenbrinknotarissen.nl|mail@wtbn.nl

De notaris in uw buurt!






