JONG EN OUD

J

ong en Oud is het thema van deze
18e Cultuurlijn; voor èn door jong
en oud!

Zo opent de 13-jarige Thijn
Bannenberg de muzikale afsluiting
met zijn band en speelt Lotte Vogel, de
familievoorstelling “Klein zigeunermeisje”.
In deze voorstelling zijn veel oude bekende
kinderliedjes verwerkt. Beide optredens mag u,
ook als oudere, niet missen!

Ans van As, met haar 83 jaar wel behorend
tot de ouderen, heeft speciaal voor kinderen
vrolijke schilderijtjes van dieren gemaakt.
Maar natuurlijk is de Cultuurlijn er ook voor de
wijkbewoners die niet piepjong meer zijn en
ook nog niet oud. Denk bijvoorbeeld aan Sticky,
een nieuwe formatie van Coen Bardelmeijer of
aan Out & Young, met Jan Obbeek en Hans
Vandenburg. Crossover probeert de kloof
tussen jazz en klassiek te overbruggen en
Hans van Hechten toont met zijn eenakter - de
anarchistische bankier - aan dat een stuk uit
1922 nog steeds actueel is.
Verder ook veel zang en klassieke piano
concerten. Atafel! en En petit comité bewijzen
dat zingen en eten heel goed samengaan.
De familie Trossèl heeft vier exposanten in huis
en het verhaal van een bollenreiziger.
Exposities zijn er verder bij de Buurtbakker op
de Wagenweg, de Ipenrodestraat, in de Bosch
en Vaartstraat - waar ook de POP-UP expositie
is - en in de Zomerluststraat waar op zaterdag
20 mei de Cultuurlijn om 16.00 uur muzikaal
start op nummer 20.
De kinderwerkplaats was de afgelopen jaren
een groot succes en wordt dit jaar zeker weer
georganiseerd. De ouders kunnen in die tijd
een optreden of expositie bezoeken en zij die
meer willen weten over de tekeningen van hun
kinderen, kunnen naar de workshop Kind in
Beeld.
Tot slot:
We rekenen erop dat iedereen na afloop
naar het Oranjeplein komt voor de muzikale
afsluiting met, jawel, het eerste optreden van
de Bosch & Vaart Buurtband!

De opbrengst van de bar is nodig
voor de financiering van de
volgende Cultuurlijn. Komt dus
allen en blijf niet thuis hangen!
Bovendien: het is leuk om met
elkaar (en met ons, Jolijn en
Truus) na te praten en ideeën voor
volgend jaar uit te wisselen.

Gedichten van Pablo
Neruda, zang

O

p twintigjarige leeftijd schreef Pablo
Neruda (1904 -1973, Chileens
Nobelprijswinnaar) al gedichten
die wereldberoemd werden: Vente Poemas
de Amor. In tientallen talen vertaald. Op
ontroerende wijze beschrijft hij de schoonheid
van het vrouwenlichaam, de eenzaamheid,
de ochtend na een nacht vol passie, de
behoefte aan contact en de herinnering aan
een verloren liefde. Op onnavolgbare wijze
zijn deze gedichten getoonzet door J. Michael
Nuijten. Tien jaar geleden mocht ik al enige
liederen uit deze bundel zingen. Er volgde een
klaterend applaus. In het Spaans gezongen,
prachtig vertaald door Barber van de Pol. Bart
van Oerle, zang; Jan Jaap Kassies, piano.

“CHANSON DU MATIN”,
PIANOTRIO

C

hanson du Matin is gecomponeerd
door Elgar en is ook de titel van
ons programma.

Naast “Chanson du matin” spelen
wij voor u korte, oorspronkelijk vocale,
stukken gearrangeerd voor piano trio,
uiteenlopend van Russisch lied tot chanson
en popsong. Anneke van Gessel, cello; Ian
Borthwick, viool; Rob de Ridder, piano.

Locatie: Spruitenboschstraat 9
Tijd: 10.45 en 12.15 uur

Locatie: Eindenhoutstraat 27
Tijd: 10:45 en 11:30 uur

RACHMANINOFF
PIANO

P

eter Beemsterboer speelt In the mood
van Rachmaninoff.
De componist Sergej Rachmaninoff
staat bekend om zijn smeltende
melodieën en zijn grote akkoordformaties. Als
pianist, een van de beste aller tijden, stond hij
in zijn eigen tijd bekend om zijn zangerige toon
en zijn vlinderachtige en speelse pianospel.
Zijn muziek heeft vaak een weemoedige
ondertoon, die soms kan omslaan in een
desolate en soms zelfs griezelige stemming.
Aan de andere kant is bij Rachmaninoff het
klokgebeier niet van de lucht en kun je een
levendig markttafereel aantreffen.
In zijn études tableaux, geïnspireerd
door schilderijen, zijn deze uitersten
vertegenwoordigd. De negen études tableaux,
opus 39 verschenen in 1917. Het zijn de
laatste composities die Rachmaninoff schreef
terwijl hij nog in Rusland woonde. Kort daarna
vluchtte hij voor de Russische Revolutie. Hij
zou zijn geliefde Rusland daarna nooit meer
terugzien. Tot slot een eigen pianobewerking
van de melancholische Vocalise uit 1912.

Locatie: Ipenrodestraat 7
Tijd: 10.45 en 11.30 uur

Met dank aan de familie de Jong voor de
locatie.

FRANSE CHANSONS:
VOOR JONG EN OUD!

E

ven wordt Bosch & Vaart helemaal
frans: Forêt et Canal in de lente.
Romantiek en vrolijkheid is er volop,
maar ook de wrange gevoelens als
de liefde ten einde is. Klassiekers
en minder bekende chansons
worden gezongen door Dick Feleus en
begeleid door Anne Leemhuis (accordeon).

Locatie: Prinsessekade 16
Tijd: 10.45 en 15.15 uur

“CROSSOVER”
JAZZ EN KLASSIEK

D

e sopraan Nienke Oostenrijk en
haar broer Jan Wouter Oostenrijk
zijn beiden ervaren en professionele
musici, maar zij treden op in twee
heel verschillende werelden.
Nienke is al 25 jaren actief als klassiek
zangeres en heeft onder vele grote dirigenten
en op beroemde podia in Europa gezongen.
www.nienkeoostenrijk.nl.
Jan Wouter is met zijn band Sharqi Blues
vernieuwend in het versmelten van jazz en
Noord Afrikaanse ritmes en oogst daarmee
grote bekendheid in Noord Afrikaanse landen
zoals Marokko, Egypte, maar ook Algerije en
Tunesië. www.maghrebjazz.nl

NIET VOOR ÉÉN GAT TE
VANGEN: HET VERHAAL
VAN EEN BOLLENREIZIGER

O

p de laatste dag van het jaar waarop
de Keukenhof nog open is, vertelt
Joost Mulder (vertaler en voorzitter
van het Ampzing Genootschap) over de bollenreiziger, een onmisbare en onbekende schakel
in de Nederlandse bloembollenexport.

Met zijn Maghreb-Jazz is hij een wereldwijde
bron van inspiratie voor jonge musici en levert
hij een positieve bijdrage aan integratie van
culturen.
Jazz Flits magazine schreef over hem: ‘unlike
over-discussed integration issues, Sharqi blues
shows that the multicultural society is capable
of great achievements.’
Nienke en Jan Wouter Oostenrijk proberen
in dit programma de kloof tussen jazz zang
en klassieke zang te overbruggen en elkaar
muzikaal te inspireren en uit te dagen.
Daarin worden zij fantastisch bijgestaan
door Arnaud Booij op keyboards, een zeer
muzikale jurist uit onze eigen buurt, dus voor
hem een echte thuiswedstrijd!!
Op het programma staan o.a liederen van
Cole Porter, Carpenters, Gershwin, en van de
legendarische Libanese zangeres Fairouz.

Locatie: Oranjeplein 34
Tijd: 11.30 en 12.15 uur

Ton Trossèl en zijn werkgever en reisgenoot
Nanne Frijlink op pad in de States.

Hij is de schrijver van het in mei te verschijnen
boek “Niet voor één gat te vangen”, dat
gebaseerd is op de ervaringen van de
inmiddels 93-jarige oud-bollenreiziger Antonius
Leonardus Trossèl.
Ton Trossèl, van geboorte Hillegommer,
behoorde tot de groep bollenreizigers die in
de jaren na de Tweede Wereldoorlog met
taaie, niet altijd even welkome volharding
bloembollen in Amerika van een eliteproduct
in een product voor het grote publiek wisten
te veranderen. Net als zijn collega’s was hij
maanden achtereen in de Verenigde Staten
op pad en leidde hij een soort zeemansleven.
Tot de kinderen die thuis naar Tons terugkeer
uitzagen behoorde ook de huidige eigenaresse
van het huis aan de Berkenrodestraat nr. 17,
de plek waar Joost Mulder, zoals het er nu
uitziet bijgestaan door zijn hoofdpersoon, zijn
lezing geeft.

Bollenreiziger Ton Trossèl in
Volendammer kostuum in Spartanburg
(South Carolina).
Ter gelegenheid van de cultuurlijn is aan
de Berkenrodestraat een eendaagse
expositie ingericht met door de natuur
en de bloembollencultuur geïnspireerde
schilderijen van diverse makers waaronder
Marijke en Tecla Trossèl (dochters van oudbollenreiziger Ton Trossèl), en handgemaakte
rubberstempels van Agnita van Wijk. Wie
meer wil weten over de oorsprong van de
reputatie van Haarlem als bloemenstad kan
terecht in Museum Haarlem (Groot Heiligland
47), waar nog tot 27 augustus van dit jaar de
tentoonstelling “Bloeiend goud, het geheim van
de bloemenstad” te bezichtigen is.

Locatie: Berkenrodestraat 17
Tijd: 11.30 en 15.15 uur

HILDEBRAND-TRIO

H

et Hildebrand-trio, bestaande uit
Gootje Hylkema (cello), Wouter
Leeman (viool) en Daan den Hengst
(piano) heeft, vanaf de eerste editie van de
‘Muzieklijn’ in 2000, bijna elk jaar meegedaan
aan deze buurt-manifestatie.

BARBERS & BISHOPS

B

arbers & Bishops Willem Schreuder
en anderen, komen traditiegetrouw
weer naar de Cultuurlijn om in een
try-out een aantal stukken van hun
aanstaande programma te laten horen. Altijd
wat moois, en ook vaak wat leuks. Jong en
Oud: jonge muziek als a capella arrangement
van Clapton’s requiem voor zijn jong gestorven
kind; en oude muziek zoals Sweelinck’s
beschrijving van de mooie ogen van zijn
(jonge) geliefde. Jong en Oud zoals de zangers
zelf. Wellicht te midden van een schilderijen
expositie. www.barbers-bishops.nl.

Het gaat ieder jaar beter, dus dat belooft
wat. In 2016 stond het openingsdeel van het
eerste Klaviertrio van Robert Schumann op
het programma, dit jaar de delen 3: Langsam,
mit inniger Empfindung en 4: Mit Feuer. Meer
delen zijn er helaas niet.

Locatie: Uit den Bosstraat 13
Tijd: 12.15 en 13.00 uur

Locatie: Oranjeplein 19
Tijd: 13.00 en 13.45 uur

A

ATAFEL!
tafel! is een muziek- en zanggezelschap van 12 mensen m/v,
dat zich onder muzikale leiding
van dirigent en componist Leo
Aussems wekelijks rond de tafel
schaart voor muziek, zang en nazit.

OUT & YOUNG

H

et heeft jaren geduurd maar Hans
Vandenburg en Jan Obbeek zijn
terug in B&V. Gruppo Sportivo’s
Hans Vandenburg speelt Nederlands
repertoire van eigen bodem met buurman Jan
Obbeek (les Charmeurs, wie kent ‘m niet).
Hans probeert het zónder rollator en mét eigen
tanden! Bloed serieus dit keer, zakdoekjes
mee! (p.s Hans maakte in het verleden met
Sportivo al de cd “Out & Young” dus dat zit wel
snor) www.hansvandenburg.nl

Atafel! zingt zelfgeschreven en/of hertaald
Nederlandstalig repertoire waarbij humor de
hoofdmoot vormt, maar de ontroering niet geschuwd wordt. Leden: Ineke Brandse, Suzanne
Wieberdink en Ester van Kuffeler, sopranen;
Cilia Born, Dolly van den Aardweg en Marga
Schreuder, alten; Tom Harding, Ed Kenter en
André Rooijmans, tenoren; Herman van der
Steenstraten, Frans Olofsen en Peter Erkelens,
bassen.
Contactpersoon:
André Rooijmans, andre@ignatiaweb.nl

Locatie: Boekenrodestraat 18
Tijd: 12.15 en 13.45 uur

Locatie: Eindenhoutstraat 23
Tijd: 13.00 en 13.45 uur

Met dank aan de familie Vogel voor de locatie.

DE ANARCHISTISCHE
BANKIER, EENAKTER

H

ans van Hechten is acteur, regisseur
en schrijver. Hij schreef en regisseerde
een aantal hoorspelen en toneelstukken,
o.a. Lucy, een monsterproces over de Haagse
verpleegster Lucia de B.; speelde bij diverse
groepen en gezelschappen, o.a. RO-theater en
toneelgroep Wur; in films en op T.V., Medische
Centrum West, GTST, Flodder, Goudkust,
Spangen, Bobby en de Geestenjagers. Bij het
grote publiek werd hij bekend door zijn rol als
SRV-man in de Flodderserie.

De anarchistische bankier is een verhaal
van de Portugese dichter Fernando Pessoa
(1888-1935). Hij schreef het in 1922. Het
gaat over een bankier die zichzelf een ware
anarchist noemt. In een volstrekt logisch
betoog legt hij aan vriend uit hoe hij hiertoe is
gekomen. Er is geen speld tussen te krijgen.
Met geld is alles te koop, zelfs anarchisme. Het
onderwerp zal velen in onze wijk aanspreken.
Het verhaal werd in Duitsland ooit bewerkt
tot toneelvoorstelling. Bij mijn weten is het in
Nederland nooit op de planken gebracht. Het
wordt dus een première voor ons land. De
bankier zal gespeeld worden door Hans van
Hechten, de vriend door Wim de Jong.
www.hansvanhechten.nl

Locatie: Ipenrodestraat 4
Tijd: 13.00 en 14.30 uur

Met dank aan Anushka Enthoven voor de
locatie.

STICKY

S

ticky bestaat uit Coen Bardelmeijer,
zang, gitaar; Pacelle van Goethem, zang,
keyboard; Mart van Rooden, drums en
Neil Russell, bas. Coen en Pacelle hebben al
eerder samen een aantal nummers gespeeld
en gezongen en dat smaakte naar meer. … en
dus uitbreiding gezocht en gevonden in Mart
en Neil.

Mart en Coen spelen ook samen in de
Certified Fools (bekend van eerdere Cultuurlijn
edities) en Neil is al een oude bekende uit
het Haarlemse. Sticky speelt met veel passie
en plezier dit jaar nummers van Sheryl Crow,
Chris Isaac, America, John Mayer en Paul
McCartney/Wings.
Voor wie een half uur wil luisteren naar … en
“wegdromen” bij mooie liedjes is het advies:
kom op tijd en geniet!

Locatie: Zomerluststraat 23
Tijd: 14.30 en 16.00 uur

Met dank aan de familie Delfos voor de locatie.

TWEEMAAL:
EN PETIT COMITÉ

MUSIQUE, CUISINE & CULTURE
Dit jaar bieden wij een
verrassende combinatie
van muziek en kookkunst.
Ten huize van Bosch en Hovenstraat 32 kunt u
eerst uw oor laten strelen en daarna uw tong in
de Eindenhoutstraat 4.
Het muzikaal gezelschap “En Petit Comité”
brengt delen uit de mis van T.L. de Victoria,
Ave Verum van W. Byrd en Engelse liederen
van T. Morley en J. Dowland. We bezingen de
natuur, de liefde en tot slot drank en spijzen.
Kortom, komt dat horen!

“KIND IN BEELD”

IN GESPREK MET KINDEREN VIA
BEELDEND WERK

K

inderen maken thuis, bij vrienden,
op school en op de naschoolse
opvang vaak beeldend werk. Je
reageert uit enthousiasme met “Oh
wat mooi!” of “Echt kunst!”. Of je gaat
interpreteren; “Is dat een ijsje? En dan blijkt
het een boot te zijn. Herken jij dit bij jezelf?
Heb je het gevoel dat je eigenlijk wel dieper
op het werk in wil gaan, maar je weet niet
hoe? Beeldend werk van jouw kind is een bron
van informatie over wat het kind bezighoudt,
bewust en vaak onbewust. Het gaat erom
dat je met aandacht kijkt, vanuit het kind.
Zodoende ontstaat er een verbinding tussen
kind, werk en ouder. Hoe mooi is dat?

Anita van Loenen, sopraan; Margriet van der
Werff, sopraan; Froukje Holtrop, alt; Margo van
den Berg, alt; Janrense Boonstra, tenor; Fred
Smeele, tenor; Hans Kleipool, bas; Leo van
Wissen, bas.

Locatie: Bosch en Hovenstraat 32
Tijd: 13.45 en 15.15 uur
Met dank aan Beatrijs Brand voor de locatie

		
Onze buurttraiteuse
		Elisabeth (Lijs) Derks		Hammelburg geeft daarna
een workshop ‘bijzondere en makkelijke
borrelhappen’. In de eerste workshop:
bruchette met pesto van erwtjes en zoute
stengels. In de tweede workshop: een
kaasgougère en amuselepel met Hollandse
garnalen. Komt dat zien en proeven!
www.enpetitcomite.nl

Locatie: Eindenhoutstraat 4
Tijd: 14.30 en 16.00 uur

“Kids in beeld” is een workshop waarin je leert
hoe je kunt kijken naar beeldend werk van een
kind en een gesprek daarover op gang kunt
brengen: Wat kun je zeggen en wat beter niet.
Hoe kun je het beste reageren? En wat doe
je als je kind er niets over wil vertellen? Wat
doe je met je eigen interpretaties? Je leert
hoe je ruimte kunt geven en je kind zijn eigen
verhaal laat vertellen. Sandra Roumimper
is, naast Kunstzinnig Dynamisch Coach, 1e
graad vakdocent beeldende vorming, beeldend
kunstenaar en ze werkt als atelierreiziger op
een naschoolse opvang.
Let op: er kunnen per keer slechts 10
mensen meedoen aan deze introductie, dus
vol is vol.

Locatie: Spruitenboschstraat 7
Tijd: 11.30, 13.00 én 14.30 uur

ANTONIUS VROUWENKOOR

S

pontaan ontstaan vrouwenkoor dat het
kinderkerstdiner 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 hedendaagse muziek.
De ‘muziektalen’ 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: Spruitenboschstraat 10
Tijd: 14.30 en 15.15 uur

HET ZIGEUNERMEISJE

HET KLEINE THEATER,
THEATERVOORSTELLING VOOR
HET HELE GEZIN!

H

et Kleine Theater maakt voorstellingen voor de hele familie! (3+)

De voorstellingen zijn vrolijk,
muzikaal, poëtisch en altijd gebaseerd
op een sprookje of een ander mooi verhaal.
En eindigen altijd met “En ze leefden nog
lang en gelukkig ...”

Ze heeft haar wens nog maar net uitgesproken
of er verschijnt een personage uit een ander
liedje, en daarna nog een, en nog een ..
uiteindelijk is ze allesbehalve alleen!

Lotte Vogel, geboren en getogen in Bosch
en Vaart, komt speciaal voor de kinderen van
Bosch en Vaart “Het Zigeunermeisje” spelen!
Er zat een klein Zigeunermeisje huilend op een
steen, de hele dag alleen. Ze heeft er genoeg
van om altijd maar huilend op die steen te
zitten. Waarom zit ze nou toch ook in zo’n
verdrietig liedje? Zat ze maar in een vrolijker
liedje.

Spel: Lotte Vogel en Nina van Koppen,
idee, tekst en regie : Anke Engels en Vimala
Nijenhuis. www.hetkleinetheater.nl (Winnaar
Gouden Ei Parade 2015)

Locatie: Pronkpad
Het straatje tussen Eindenhoutstraat 23 en 25
Tijd: 16.00 uur

De notaris in uw buurt!

Spruitenbosstraat 19|2012 LJ Haarlem
T 023-531 68 20|F 023-531 01 30
wijtstenbrinknotarissen.nl|mail@wtbn.nl
Een samenvoeging van de notariskantoren van
mr. J.J. Wijts - van Nimwegen en mr. J. Fransen
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Franse	
  Chansons:	
  voor	
  jong	
  en	
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  Bishops	
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En	
  Petit	
  Comité	
  -‐	
  zang	
  
o.a.	
  Anita	
  van	
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  den	
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  Mulder	
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  EN	
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TEL: 06 17 06 96 96

Met KennemerZorg is het
Zorgeloos genieten
Kennemerzorg is een kleinschalige
particuliere thuiszorgorganisatie met een
frisse kijk op de zorg.

Neemt u rustig de tijd om u te laten
informeren naar de mogelijkheden die het
best bij uw wensen passen.

Bent u op zoek naar kwalitatief
hoogstaande thuiszorg? Dan kunt u dit
met één telefoontje regelen. Wij komen
graag bij u langs om al uw zorgwensen te
bespreken.

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer:
023 532 40 60 of 06 17 06 96 96.
Bezoek ook onze website:
www.kennemerzorg.com

DUBBEL-EXPOSITIE

JOSÉE GOUDA EN ELLEN
VAN BEURDEN

Muzikale opening op zaterdagmiddag 20 mei
om 16.00 uur! Tijdens de opening spelen Jaap
van Luin en Joop Klaasen een paar oudere en
enkele nieuwere duetten voor Klarinet.

T

ijdens de Cultuurlijn exposeert
Josée Gouda schilderijen en
keramische verhalen “We all live
in boxes, old and young”. In haar
werk worden vaak oude afgedankte
materialen gebruikt die ze niet
zoekt maar door toeval vindt (serendipiteit,
het ene zoeken is het andere vinden). Dit
toeval vormt de inspiratie voor haar werk. Zo
ontstaan, door toevoeging van klei, verf en
andere materialen, nieuwe originele beelden
die zorgen voor weerbarstige, ontroerende en
soms lyrische beelden.
Beelden die mede geïnspireerd zijn door de
samenwerking met Ellen van Beurden die gastexposant is tijdens deze cultuurlijn.
Het is vooral de serendipiteit die hen
bindt. Waarbij het uitgangspunt voor
Ellen van Beurden het oude, afgebroken,
vermolmde hout is dat zij combineert met klei.
De stukken hout roepen een wereld op, die ze
zichtbaar maakt door toevoeging van de klei.
Het oude hout krijgt een nieuwe betekenis en
een nieuw jong leven ontstaat. Haar beeldtaal
is primitief, speels en nodigt de toeschouwer
uit tot fantasie en eigen interpretatie. De
keramische beelden zijn geïnspireerd op de
vrouwenfiguur en expressief geboetseerd. Zij
maakt daarbij gebruik van raku-glazuren en
engobes.
Josée Gouda is beeldend kunstenaar / docent/
trainer Social Work en expressief therapeut.
www.joseegouda.nl Ellen van Beurden is
sinds 1980 is uitvoerend beeldend kunstenaar,
docent keramiek en beeldend creatief
therapeut. www.ellenvanbeurden.com

Locatie: Zomerluststraat 20
Tijd: Galerie “Zomerlust’ is open:
zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

EXPOSITIE IN HUIZE
TROSSÈL

I

n het kader van de presentatie van het
boek “Niet voor één gat te vangen”, dat
gebaseerd is op de ervaringen van de
inmiddels 93-jarige oud-bollenreiziger Ton
(Tony) Trossèl, is een eendaagse expositie
ingericht van op de natuur en de bloembollencultuur geïnspireerde schilderijen van
diverse makers, onder wie Marijke en Tecla
Trossèl, Ida Yntema en Nolly Cornet.
Agnita van Wijk heeft rubberen stempels
ontworpen rondom hetzelfde thema. Als object
mooi om te zien en als product leuk en handig
om te gebruiken.
Deze expositie hoort bij de lezing van Joost
Mulder, zie voorgaand.

WILLEMIEN EBBINGE

“HOE KLEIN FIJN KAN ZIJN”

K

om zondag vooral even langs bij de
Buurtbakker. Daar zijn niet alleen
ovenverse croissants en Bosch en Vaart
waardige cappuccino’s,

Willemien exposeert voor het eerst met haar
Sweet Petites; een tiental kleurrijke poëtisch
abstracte muurjuweeltjes die niet groter zijn
dan 30 x 30 centimeter. Wie nog zin heeft om
deze dag muziek te komen maken, is van harte
welkom.

Locatie: Berkenrodestraat 17
Tijd: zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: Wagenweg 138
Tijd: zondag van 11.00 tot 17.00 uur

RENSKE HORN

HAARLEMSE HUISJES

H

aarlemse Huisjes is een serie illustraties van bijzondere Haarlemse
gebouwen, gemaakt door een
Haarlemse illustrator: Renske Horn.
De serie bestaat uit bekende monumenten als het Stadhuis, het station, de Amsterdamse poort en nog veel meer. De Huisjes
zijn te koop als print, als kaart, op aluminium
en ingelijst met of zonder passe-partout.

ELS ROTH

V

anaf februari 2014 heb ik een
atelier in een voormalige koeienstal in Vijfhuizen. Ik ben een free
spirit en haal inspiratie uit mijn
reizen, de natuur en mensen.
Tijdens mijn reizen maak ik veel
foto’s van authentieke volken zoals in Papua
Nieuw Guinea waar ik in primitieve paaldorpen
langs de rivier de Sepik was waar de bevolking
nog van de jungle en de visvangst leeft en de
tijd heeft stilgestaan. Als ik schilder kom ik in
de flow, passie is mijn drijfveer, creëren raakt
mijn ziel. Dit portret is een meisje uit Tungibit,
Blackwater Lakes, Papua Nieuw Guinea.

Renske illustreert niet alleen historische panden in Haarlem, zij kan ook jouw eigen huis in
2D illustreren. Zie als voorbeeld de illustratie
van het huis waar zij exposeert.
		
Wil jij ook een illustratie
		
op maat? Bestel je eigen
		
huis, dat van je ouders of
		
een ander gebouw waar
		
je een speciale band mee
		
hebt. Perfect als cadeau
		
voor oude, huidige of
		toekomstige bewoners!
		
www.haarlemse-huisjes.nl

Locatie: Ipenrodestraat 17
Tijd: zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Met dank aan de familie Hamers voor de
locatie.

Locatie: Ipenrodestraat 16
Tijd: zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Met dank aan de familie Moolenburgh voor de
locatie.

3 EXPOSITIES IN HUIZE
DELFOS
JACINTA SMELT LUYKX

D

it is mijn derde jaar bij de Cultuurlijn
Bosch en Vaart. Een prachtig
evenement. Ik laat klein werk in acryl op
hout of doek zien. www.jacintasmelt.com

BETTINA HÖNIG

G

evonden stukjes tekst, beeld en draad. Zo
onthul ik wat werd toegedekt. Vergeten
fragmenten krijgen weer een plek.
www.bettinahönig.nl

I

BARBARA MASCINI
k voel me sterk verbonden met de natuur,
mijn allergrootste inspiratiebron.
Deze liefde wil ik graag overdragen via
mijn schilderijen. Behalve dieren hebben
ook veren voor mij een speciale betekenis.
Die heb ik nu verwerkt in een nieuwe serie
schilderijen. www.BarbaraMascini.com

Locatie: Zomerluststraat 23
Tijd: zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Met dank aan de familie Delfos voor de locatie.

ANS VAN AS
OUD VOOR JONG

A

ns van As (83) is al behoorlijk oud
maar nog altijd zeer jong van geest.
Speciaal voor deze Cultuurlijn
maakte zij kunstwerkjes voor
kinderen. Vrolijke schilderijtjes van
poezen, kippen, apen en andere grappige
dieren. De kleurrijke werkjes zijn uiteraard te
koop voor een heel klein prijsje!

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

ANNEKE PATIST

I

k werk met aquarel, acryl of pastel. Ik maak
schetsen tijdens vakanties die ik later
uitwerk. Voorkeur gaat uit naar het schilderen
van mensen, dieren en de natuur.

Locatie: Ipenrodestraat 5
Tijd: zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Met dank aan Ans van As voor de locatie

INGE GÖTZ

OBJECTEN VAN VILT EN
ANDERE MATERIALEN

D

e rode draad die door mijn leven
loopt is op het creatieve vlak. Een
aantal jaar geleden ben ik met vilten
begonnen, puur uit nieuwsgierigheid,
maar kon er daarna niet meer mee stoppen.
Wat oneindig veel mogelijkheden geeft mij dit
mooie natuurlijke materiaal wol! Zo direct van
het schaap, maar ook bewerkt. Ik ben er dan
ook nog lang niet op uitgekeken…ik heb nog
zoveel inspiratie! Ik heb een HBO opleiding
interieur vormgeving gedaan, maar ben
uiteindelijk begonnen met het ontwerpen van
sieraden en interieur objecten en accessoires.
Ik combineer vilt soms met vloeibaar rubber,
metaaldraad en hout. Een greep uit mijn werk
is bijvoorbeeld: objecten, kussens, wand en
vloerkleden, poefs en sieraden.

Locatie: Bosch en Vaartstraat 7R
Tijd: zondag 11.00 tot 17.00 uur

Met dank aan de familie van Rossum voor de
locatie.

POP-UP HUIS
VOOR LOKALE BOSCH EN
VAART ART

Z

oals 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. Dit jaar exposeren o.a. Annette
Nicolai en Gerard Veldman hun kunstwerken
in het Pop-up Huis. Drie jaar geleden was de
primeur van dit succesvolle kunstevenement
en daar gaan we dit jaar op veler verzoek mee
door.
Het werk varieert van objecten en tekeningen
tot schilderijen. Sommige werken zijn te koop,
anderen werken zijn alleen om naar te kijken.
Bezorg uw bezoek aan de Cultuurlijn wat
afwisseling en kom kijken in het Pop-Up Huis!

Wilt u ook eigen werk exposeren,
neem dan snel contact op met
Gerard Veldman: 06-14229782

ANNETTE NICOLAI
Na het beëindigen van mijn loopbaan als
violiste, heb ik nu meer tijd om me te wijden
aan mijn al langdurige liefde voor de beeldende
kunst. In mijn beelden zoek ik naar speelse en
eenvoudige vormen, die uit zeer uiteenlopende
materialen kunnen bestaan. Vroeger waren
dat verschillende soorten steen. Daarna heb
ik met van alles geëxperimenteerd bijv. oud
lood, bast van de moerbeiboom, ijzerdraad
constructies etc.
GERARD VELDMAN
Ik vind het interessant en leuk om bezig te
zijn met kunst, hoe thema´s en onderwerpen
worden verbeeld door kunstenaars, maar
ook om zelf `creaties` te maken. Kijken, laten
inspireren, er een persoonlijke draai aan
geven en maken, daar gaat het om. Vooral de
teken en schilderkunst heeft mijn interesse.
De laatste tijd houd ik mij bezig met het
tekenen en schilderen van mensen, hoe ze
zich uiten en overkomen. Ik pretendeer geen
ingewikkelde theorieën, ik doe gewoon waar ik
zin in heb en wat mij boeit.

De locatie van het Pop-Up Huis is dit jaar aan
de Bosch en Vaartstraat 15.

Tijd: zondag van 12.00 tot 17.00 uur

KINDERWORKSHOP

K

om naar de kinderknutseltent. Terwijl
de ouders naar de voorstellingen en
exposities gaan kunnen kinderen
vanaf 6 jaar zich creatief uitleven.
Komen en gaan, halen en brengen,
kan steeds in het kwartier tussen de voorstellingen door. We sluiten het af met een tentoonstelling. Komt dat zien!!

T

TUNE-UP

une-up, de muziekschool aan
de Stephensonstraat in Haarlem,
heeft er een bandje bij!
De bandleden zijn allemaal rond
de 13 jaar en repeteren sinds vier
maanden onder leiding van Thomas Bekhuis
eenmaal in de twee weken.

Zin om te helpen? Graag!
Bel of app: Anneke Broekman (06-49 129 569)
of Frank Brouwers (06-520 58 063)

Daarnaast hebben de jonge muzikanten ook
elke week apart van elkaar les.
Ze hebben nog geen naam en de opening op
het Oranjeplein wordt hun eerste optreden.
Maar Thijn, Pals, en Isabelle hebben talent,
dus ik zou zeggen, kom allemaal dit mag je
niet missen!

17.00 uur Oranjeplein podium

Locatie: Tent op het Oranjeplein
Aanvang: starten kan steeds
in de kwartieren tussen de
voorstellingen in.
Eerste keer: 11.15 - laatste keer:
15.15 uur

BUURTBAND

W

at is er leuker om in
Bosch en Vaart met een
eigen band de Cultuurlijn
af te sluiten. David
Moolenburgh, wonende op
de Prinsessekade en zijn
zoon Lucas hebben het initiatief genomen om
muzikanten, jong en oud, te verenigen om
samen te spelen. (David speelde de afgelopen
jaren op de Cultuurlijn met zijn band ‘Brand
New Oldtimers’ op het slotfeest en verzorgde,
samen met zijn zoon, ook thuis een intiem
optreden).

MUZIKALE AFSLUITING
VAN DE CULTUURLIJN
OP HET ORANJEPLEIN
Van 16.30-19.30 uur
swingende muziek, een
pizzapunt en een drankje

Misschien wil/kan je nog meedoen
Speel je drums, cello, gitaar? Kun je zingen?
Speel je een blaasinstrument? Meld je snel
aan, dan kan je nog mee repeteren.
Leeftijd maakt niet uit, want niet voor niets is
het thema Jong & Oud. Er is genoeg creativiteit
en talent in onze wijk. Natuurlijk heeft iedereen
het druk, maar uiteindelijk is er toch niets
mooiers dan samen muziek maken. Zet dus
Netflix uit en haal je gitaar of saxofoon uit de
mottenballen.
Kortom: wie doet er mee? Wie gaat
de uitdaging aan? Wie overwint zijn
plankenkoorts? Wie weet kan dit het begin
zijn van een heuse Bosch en Vaart Band.
Maar misschien draven we nu te ver door.
Laten we eerst beginnen op 21 mei.

Organisatie:
Jolijn Onvlee en Truus Vlaanderen
Bar: Martijn van Westerop
Lay-out en fotografie: Bert Huigen
www.studiohuigen.nl

W

ilt u ook de cultuurlijn sponsoren, maak
dan een bedrag over naar rekeningnummer NL55ABNA0436738481 t.n.v Wijkraad
Bosch en Vaart ovv Cultuurlijn 2017

www.boschenvaart.nl

