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   KunstKlank      presenteert: 

en ‘Talent op straat’

*

* I.s.m  Schilderfestival/Expozee & Gemeente Noordwijk

Kaarten Nachtlichtfestival
Avond: € 20,-  / Scholieren & studenten: € 15,-
Nacht: € 15,- / Scholieren & studenten: € 10,-

Combi ticket: € 25,-  / Scholieren & studenten: € 20,-

Kaartverkoop: www.kunstklank.nl & Boekhandel van der Meer, 

Vuurtorenplein 10, Noordwijk

Muziek • Theater • Poëzie • Licht • Film • Dans

Zaterdag 21 juni 2014
19.00 - 7.00 uur

Lindenplein & historisch centrum Noordwijk Binnen

Vanaf 17.00 tot 7.00 uur vinden overal in  
het historisch centrum voorstellingen en  
activiteiten plaats op bijzondere plekken.  
Met een prikkelend cultureel Midzomernacht-
programma biedt KunstKlank een podium aan 
professionals en aanstormend talent.

Onderdeel van het Nachtlichtfestival is het 
straatfestival ‘Talent op Straat’. Vanaf 17.00  
uur tot  22.30 uur zijn er (gratis) optredens  
van Noordwijkse amateurs en verenigingen 
op straten en pleinen, in tuinen en stegen van 
Noordwijks historisch centrum.
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ZEEPAANZEEtoneel –  
Café Noir 
Café Noir is een knus café met een donke-
re kant. Het centrale punt waar romances 
beginnen, ruzies worden uitgevochten 
en verdriet wordt weggedronken. Alle 
gasten zijn op zoek naar iets van liefde, 
zekerheid en autonomie. De ober was het 
liefst artiest geworden. Café Noir is een 
afwisselende voorstelling met spel, zang 
en dans. Met het Hof van Holland als 
decor leven oude tijden weer even op.  
Regie en bewerking: Martine Zeeman. 
Spel: ZEEP toneelcursisten. Muziek: Harry 
Lakerman en Kees Swenne. Tekst: Guus 
van Reenen. Stagiaire: Stephanie Kers-
bergen. Met dank aan Antiquariaat Moby 
Dick en Dansschool Jorien Boot 

Stephany Krips Quartet –  
Tribute to Billy Holiday
Toeval of voorbestemd? Stephany Krips, 
zesdejaars studente geneeskunde en 
multicultureel talent ontmoet pianist en 
associate professor cardiovascular phy-

siology Cees Swenne op het LUMC te 
Leiden. Cees herkent het talent van deze 
zangeres uit Curaçao. Een ruwe diamant 
met een enorm inlevingsvermogen, wier 
vertolking van o.a. Billy Holliday’s “Lover 
man” geen luisteraar onberoerd laat. Tij-
dens het Nachtlichtfestival is deze jonge 
Caribische sensatie te zien en horen in 
het Hof van Holland. Stephany wordt be-
geleid door haar eigen trio: Cees Swenne 
– piano, Rob Caspers – contrabas, Peter 
van Blanken – slagwerk.

Jacqueline Hamelink –  
BachTherapie! 
Celliste Jacqueline Hamelink speelt voor 
jou, en voor jou alleen, suites van Bach. 
Warm je aan thee, leg je neer op de sofa, 
laat je meevoeren door cello en Bach. 
Het zal precies zijn wat je nodig hebt op 
een dag als deze. Een theatraal muzikale 
voorstelling onder vier oren. 
Concept en uitvoering: Jacqueline Hame-
link Sounding Bodies. Muziek J.S. Bach 
– Suites voor cello solo. Regie advies: Rata 
Kloppenburg. Ontwerp en uitvoering 
Bach Sofa: Susan Duenk. 

Ruzanna Hakobyan –  
Armeense qanon
Ruzanna Hakobyan (1975, Yerevan, 
Armenië) begon op vier jarige leeftijd 
met muziek maken op de qanon, een 
Armeens snaarinstrument. Na haar mid-
delbare schoolopleiding aan het muziek-
college, vervolgde zij haar studie aan het 
conservatorium, waar zij zich o.a. spe-
cialiseerde in harmonieleer, solfège en 
het dirigeren van orkesten. Sinds 2003 

woont zij in Noordwijk. Ze geeft piano- 
en keyboardles aan kinderen en volwas-
senen en wordt regelmatig gevraagd 
voor solo-optredens met de qanon.

Vuur&Vlam - Stadslicht
Na Movement in Moment (2004) en Bin-
nenstebuiten (2009) brengt choreograaf 
Germa Scholten in Stadslicht een filmer, 
tekstschrijver, zes talentvolle dansers 
en twee muzikanten bijeen. Dans, film, 
muziek en tekst ontmoeten elkaar in dit 
moderne dansproject van Vuur&Vlam. 
Verrassend, onverwachts en gedurfd.
Concept en choreografie: Germa Schol-
ten Dansers Janneke Lenzen, Kimberley 
Janmahomed, Patrick Sabel, Claudia de 
Rijter, Dennis Spanjer, Andres Perez Lo-
pez. Muziek: Johan Kooi, Gertjan van der 
Weerd. 
Film: Peter Plaatsman. Tekst: Bas Nijhof. 
Kostuums: Ingrid ten Koppel

LookAlike -  
Akoestische Covers  
Het trio LookAlike bestaat uit drie jonge 
meiden met een passie voor muziek. 
Tijdens hun akoestische concerten 
spelen ze leuke, gezellige en sfeervolle 
covers. Met gitaar, cargon en harmo-
nische samenzang zorgen ze voor een 
sfeer die elke avond ‘compleet’ kan 
maken. Kelly Cossee, Veerle Burmeister 

en Madeleine Ruijter spelen tijdens 
het Nachtlichtfestival hun persoonlijke 
interpretatie van covers van liedjes van 
nu en uit het verleden. Alledrie stude-
ren ze aan de muziekafdeling van het 
Arts & Entertainment College Amster-
dam.

Roel Goudsmit & Monica 
Stuurop – In een flits
Vorig jaar leerden fotografe Monica 
Stuurop en acteur Roel Goudsmit 
elkaar kennen tijdens Avondland. Een 
Moordgeschiedenis van Kunstklank. 
Voor het Nachtlichtfestival vormen zij 
een gelegenheidsduo.  
Tijdens In een flits gaan zij op zoek 
naar de beelden zoals die er uit 
kunnen zien vlak voordat je je laatste 
adem uitblaast. Want hoe prop je 
in vredesnaam de film van een heel 
mensenleven in die fractie van een 
seconde voor je de pijp aan Maarten 
geeft?

Mirre Valkenburg & Alvaro 
Rovira Ruiz - Argentijnse  
muziek 
Het duo Mirre Valkenburg en Alvaro 
Rovira Ruiz geeft een moderne en per-
soonlijke interpretatie aan tango’s en 
Argentijnse folkloristische liederen. Ze 
nemen je mee op reis door het Argen-
tinië van toen en nu. Iedere provincie 
heeft haar eigen ritmes met daarbij be-
horende vertellingen en anekdotes. Zo 
kunt u als publiek niet alleen genieten 
van de warme stem en het virtuoze gi-
taarspel, maar begeeft u zich ook echt 
even in een rokerige bar op ‘Avenida 
Corrientes’ waar passie, muziek en wijn 
rijkelijk vloeien, om even later tussen 
de wuivende graanhalmen omhoog te 
kijken naar de stralend blauwe lucht, 

AVONDPROGRAMMA
19.00 – 00.00 uur

Met een diversiteit aan Nachtlicht voor
stellingen op bijzondere locaties. Muziek 
uit Andalusië en LatijnsAmerika, ‘slam 
poetry’, Nederlandstalige blues, zang, 
dans,  toneel, muziektheater, Bach en heel  
veel veel meer. Het ‘Donker Collective’ 
schildert in het kader van het Schilder
festival de hele avond op het Linden plein.  
Bij voldoende inspiratie ‘s nachts voortge
zet in Hof van Holland. Met om 23.00 uur 
ontsteking ‘Nachtlicht’ en muziek van ‘de 
Flamingo’s’.

nachtlichtfestival   zaterdag 21 juni 2014 van 19.00-7.00      www.kunstklank.nl
Hof van Holland,  
Voorstraat 79
19.00/20.00/21.00u  
ZEEPAANZEE: ‘Café Noir’. Toneel 
22.00 u Stephany Krips Quartet – 
Tribute to Billy Holiday

Lindenplein 2
19.00/20.00/22.00u 
Jacqueline Hamelink: ‘Bach-
therapie’. Elke 10 minuten een in-
dividuele cellosessie op afspraak. 
Tien minuten voor aanvang van de 
therapie neemt wordt u verwacht 
in de in de wachtruimte. 

Grand Café hoek Heilige 
Geestweg/Raadhuis-
straat
19.00/21.00u  Ruzanna  
Hakobyan: Armeens qanon  
20.00/22.00u Vuur en Vlam: 
‘Stadslicht’. Dans en video-
projecties

Van Limburg  
Stirumstraat 6a 
19.00/20.00/21.00/22.00u 
‘LookAlike’. Muziek en zang

Gemeentehuis, Oude 
Raadzaal Voorstraat 42
19.00/20.00/21.00/22.00u  
Roel Goudsmit & Monica Stuurop: 
‘In een flits’. Theater

Voorstraat 137
19.00/20.00/21.00/22.00u  
Mirre Valkenburg & Alvaro Rovira 
Ruiz. Argentijnse muziek

Voorstraat 116
19.00/20.00/21.00/22.00u  
‘Lijf en Rauw’. Nederlandstalige 
blues

Voorstraat 111 
19.00/20.00/21.00/22.00u  
Eric Vaarzon Morel. Gitaar en  
flamenco

Offemweg 29
19.00/20.00/21.00/22.00u 
GlasHart: ‘Breekbaar’. Theater

Lindenplein 5 
19.00/20.00/21.00/22.00u  
Poëzietuin met Daniel Vis/Emma 
van Hooff/Erik Jan Harmens

Lindenplein  
23.00-00.00 uur
Afsluiting Avondpro-
gramma  en opening 
Nacht programma
Ontsteking ‘Nachtlicht’ & ‘de Fla-
mingo’s’, met kwaliteitsmuziek en 
(eigen) Nederlandstalige liedjes 

KieS je eigeN 
ProgrAMMA 

Tussen 17.00-18.45 uur kan je zelf jouw 
voorstellingen voor het Nachtlichtfestival 

uitkiezen. Selecteer bij inlevering van 
je entreebewijs vier voorstellingen bij de 

ticketkassa op het Lindenplein. Met muzikale 
omlijsting van de Big Band  ‘SwingTime’ , een 18 
koppige big band uit Den Haag. De hele avond 

ook mogelijkheid om iets te eten en drinken. 
Bij Hotel Royal, Proeflokaal Thomas (tussen 

17-18.45 uur met Kleijnkoor ‘Fete de la 
Musique’) en op het Lindenplein: de 
‘Bubble Ladies’, mobiele Koffieshop 

August en Italiaans ijs van 
Rob’s IJshuisje.
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terwijl een warme bries als een klaag-
zang uw oren beroert. 

Eric Vaarzon Morel –   
Flamenco / gitaar  
Eric Vaarzon Morel kreeg op jonge 
leeftijd les van Paco Peña en raakte 
hierdoor zo geïnspireerd dat hij op ne-
gentienjarige leeftijd naar Spanje trok 
om daar twee jaar te wonen en werken. 
Hij toerde met Flamencos en route door 
Europa en stond met de Cuadro Fla-
menco op de Nederlandse theater- en 
concertpodia. Met zijn band Chanela 
vestigde hij zijn naam als gitarist. Hij 
speelde op het North Sea Jazz Festival 
en was meerdere malen te zien in De 
Wereld Draait Door. Jaarlijks brengt 
Vaarzon Morel nieuwe programma’s 
waarin hij regelmatig verschillende 
podiumkunsten samenbrengt. 

Lijf en Rauw – Nederlands-
talige blues
In 2013 vierde schrijver, zanger en enter-
tainer Jan van Piekeren zijn 20-jarig jubi-
leum met de voorstelling De Verdieping. 
Begeleid door gitarist/zanger Johan Fran-
sen ging hij het theatercircuit in, met zeer 
lovende kritieken en een reeks optredens 
op De Parade als voorlopig hoogtepunt. 
Van Piekeren is een levenskunstenaar. 
Met zijn rasperige stem beschrijft en 
bezingt hij zijn leven. Iedereen mag alles 
van hem weten. Hij is de schaamte voor-
bij. Met Hans Boosman (cajon en percus-
sie) en Lars Hurks (bas). 
Dit allemaal in de – volgens Van Piekeren 
– mooiste taal die er is: het Nederlands.

Theatergroep GlasHart -  
Breekbaar
Theatergroep GlasHart is een gezelschap 
van vier jonge theater- en muziekmakers. 
De makers zijn afkomstig uit diverse 
Haagse gezelschappen (Toneelgroep 
ROOD, Kornuiten van Drang). De muziek 
is van Some Kind Of Fire Rose. GlasHart 
maakt gevoelstheater gecombineerd 
met live muziek en zang en onderzoekt 
de verwoede pogingen van de mens om 
met gevoelens en angsten om te gaan. 
Deze zoektocht leidt tot heel persoonlijk 

theater, dichtbij, herkenbaar. De muzikale 
voorstelling Breekbaar gaat over twee 
mensen die echt contact met elkaar pro-
beren te maken. Over zoeken en vinden, 
verbergen en openstellen, vechten en 
loslaten. Intiem, persoonlijk, herkenbaar 
en ‘in your face.

Poëzietuin met Daniël Vis, 
Emma van Hooff en Erik Jan 
Harmens

Daniël Vis (1988) schrijft 
gedichten en treedt 
op. Hij publiceerde 
zijn gedichten in onder 
meer Strak!,  
Het Liegend Ko-

nijn en Plebs. In februari 2014 won hij het 
NK poetry slam.  
In april 2014 is zijn debuutbundel  
Crowdsurfen op laag water verschenen bij 
uitgeverij Prometheus.

emma van Hooff, 17 jaar, 
schrijft over de dingen en 
mensen om haar heen, 
maar vooral over haar 
gedachten. De afgelopen 
jaren stond zij onder an-

dere op het Soestvrijstaalfestival en op de 
nationale gedichtendag in Delft. Nu staat 
ze hier, in haar eigen dorp.

erik jan Harmens (1970) 
publiceerde sinds 2003 
vier dichtbundels: In 
menigten, Gospels en 
psalmen, Open mond en 
Underperformer. Voor 

laatstgenoemde bundel verdiende hij 
de Gedichtendagprijs en nominaties 
voor de Paul Snoek Poëzieprijs, Jo Peters 
Poëzieprijs en J.C. Bloem-poëzieprijs. Hij 
was de eerste Poetry Slam-kampioen van 
Nederland.    

De Flamingo’s
Laat u niet afleiden door de op maat 
gesneden pakken en de roze krokodil-
lenleren schoenen: dit zijn de Flamingo’s, 
door de wol geverfde rasmuzikanten en 
theatermakers uit Rotterdam. Met sax, 
gitaar en contrabas zingt dit trio u door 
decennia kwaliteitsmuziek en (eigen) Ne-
derlandstalige liedjes. Zing, dans en klap 
mee of geniet gewoon van de energieke 
performance van het meest gevraagde 
akoestische trio van Nederland. De Fla-
mingo’s zijn Peter de Koning, Jan Smit en 
Ted Koninkx.

nachtPROGRAMMA
00.00 – 07.00 uur

Het entreebewijs voor de nacht biedt toegang tot  
spannende en gevarieerde nachtelijke voorstellingen.  
Van Nachtloungemuziek tot theater, van gregoriaanse 
Metten tot ‘royal’nachtbioscoop.
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Lindenplein 2
00.00-01.30u   
Jacqueline Hamelink. 
‘Bachtherapie’. Zeven 
korte ‘één-op-één’ sessies. 

Oude Jeroenskerk 
Voorstraat 44
00.00 – 01.00uur ‘Metten 
voor Jeroen’ Gregoriaanse 
officie. Schola Gregoriana 
olv Rens Tienstra 
Vanaf 01.00uur  Mobiel 
Beiaard bespeeld door 
Roy Kroezen

Hotel Royal  
Voorstraat 76   
Nachtbioscoop

00.00/02.00/04.00u 
Drie verrassingsfilms om 
de nacht in goed gezel-
schap door te brengen.

Hof van Holland, 
Voorstraat 79:  
Nachtlounge
00.00/02.00/04.00u 
Noctambules de Paris Jazz 
01.00/03.00u   
Golden Girls: ‘Hier sta ik 
nu’. Muziek en zang                                          

Voorstraat 54
00.00u Jacqueline Hame-
link: ‘Bachtherapie’. Zeven 
‘één-op-één’ sessies 

Voorstraat 69  
00.00/01.00/02.00u 
ZEEPAANZEE jongeren: 
‘Hamlet’. Toneel

Hotel Royal  
Voorstraat 76  
Ontbijtbuffet
07.00 uur  Ochtend-
lichtontbijt in Hotel Royal 
‘Onbeperkt’ ontbijtbuffet 
voor €10,-  
 Vooraf reserveren bij  
Royal. 071-3646512 

Schola Gregoriana o.l.v. Rens 
Tienstra – Metten voor Jeroen
Uit verschillende middeleeuwse bronnen 
is bekend dat er ooit een gregoriaans 
nachtofficie voor Noordwijks eigen hei-
lige, Sint Jeroen, moet hebben bestaan, 
de zogenaamde metten. De afgelopen 
jaren haalde Rens Tienstra al een deel 
van Jeroens gregoriaans boven water; dit 
jaar stelde hij een nieuw nachtofficie voor 
Jeroen samen uit oude bouwstenen, om 
te laten horen hoe Jeroens metten ge-
klonken zouden kunnen hebben. In een 
uitvoering door de dames- en herenen-
sembles van de Schola Gregoriana.

Jacqueline Hamelink –  
BachTherapie! 
Celliste Jacqueline Hamelink speelt voor 
jou, en voor jou alleen, suites van Bach. 
Warm je aan thee, leg je neer op de sofa, 
laat je meevoeren door cello en Bach. 
Het zal precies zijn wat je nodig hebt op 
een dag als deze. Een theatraal muzikale 
voorstelling onder vier oren. 
Concept en uitvoering: Jacqueline Hame-
link Sounding Bodies. Muziek J.S. Bach 
– Suites voor cello solo. Regie advies: Rata 
Kloppenburg. Ontwerp en uitvoering 
Bach Sofa: Susan Duenk. 

 
Mobiel beiaard – 
Roy Kroezen
Een uniek concert op een 
bijzonder instrument. 
Door Roy Kroezen en zijn 
mobiel beiaard. Hij gaf 

beiaard- en orgelconcerten over de hele 
wereld: o.a. op Curaçao, in de Verenigde 
Staten, in ‘familiepark Huis ten Bosch’ 

op het eiland Kyushu in Japan en in bijna 
heel West-Europa. Nu speciaal voor het 
Nachtlichtfestival in Noordwijk. 

Nachtbioscoop Royal 
Een episch, sprookjesachtig avontuur, 
een ‘klassieker’ vol anarchie en surrea-
lisme, een verhaal over een zoektocht, 
muziek en intimiteit: drie films en goede 
redenen voor een doorwaakte nacht.

Les Noctambules de Paris – 
Jazz 
Les Noctambules de Paris (‘de nachtbra-
kers van Parijs’) komen weer bij elkaar en 
terug naar Noordwijk! De gelegenheids-
formatie o.l.v Michael Varekamp maakte 
vorig jaar diepe indruk met hun muzikale 
rol in Avondland, een muziektheatervoor-
stelling van KunstKlank. Speciaal voor Les 
Noctambules worden in het Hof van Hol-
land vanaf 00.00 uur de deuren van de 
Nachtlichtfestivallounge geopend om het 
publiek (opnieuw) te laten genieten van 
de virtuositeit van bandleider en trompet-
tist  Michael Varekamp, pianist Udo van 
Boven, rietblazer Jan Smit, contrabassist 
Vincent Kuiper en slagwerker Joost Taze-
laar. 

Golden Girls – Hier sta ik nu 
Hoe is het toch met die bijzondere stem-
men die we in de afgelopen jaren bij het 
Kleijnkoor Noord-
wijk voorbij zagen 
komen? Waar heeft 
de passie voor mu-
ziek en hun talent 

SLA oM 
Voor De reST 

VAN HeT NACHT
ProgrAMMA 
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met ‘de Flamingo’s/ 
ontsteking Nachtlicht 

overige
Voorstraat 76

Hotel Royal, Café en ontbijt

Atrium, Voorstraat 87 
Toiletten en EHBO

Thomas Proef okaal,  
Heilige geestweg 2 

Terras en eetcafé

locaties nacht
Lindenplein 2 

Jacqueline Hamelink: ‘Bacht-
herapie’

oude jeroenskerk  
Voorstraat 44 

‘Metten voor Jeroen’ Grego-
riaanse officie. Schola Grego-
riana olv Rens Tienstra Vanaf 
01.00uur  Mobiel Beiaard   
bespeeld door Roy Kroezen

Hotel royal Voorstraat 
76: Nacht bioscoop

Een episch, sprookjesachtig 
avontuur. Een ‘klassieker’ vol 
anarchie en surrealisme. Een 
verhaal over een zoektocht, 
muziek en intimiteit. Drie films 
voor een doorwaakte nacht.

Hof van Holland, Voor
straat 79: Nachtlounge
Noctambules de Paris Jazz  
Golden Girls: ‘Hier sta ik nu’ 

Voorstraat 69  
ZEEPAANZEE jongeren:  
‘Hamlet’

Sponsoren en subsidiegevers
De KunstKlankproducties 2014 zijn mede mogelijk 
gemaakt door de bijdragen van bedrijven, stichtin-
gen, instanties en particulieren. Financieel of d.m.v. 
diensten, goederen en/of faciliteiten. 

MET DANK AAN: 
VANDUYNVANDERGEER Accountants en adviseurs 
Noordwijk Marketing
Boekhandel van der Meer
Het Cultuurcafé
Adviesbureau Schilpdel
HET BLOEMENHOF 
TERAPY ergonomic living  
Ontwikkelingsmaatschappij Hof van Holland
Hoogervorst Electrotechniek
De heer en mevrouw J.G. de Witt
Verkade Beddenspecialist
Padero Kapper & Kleding
Keukencentrum van der Voet
MultiCopy Katwijk 
Keurslager Krijn van der Bent 
De Verfspecialist F.C. Lassooy 
Sanidrôme Ter Laak  
Gebr. van der Putten
Music All Inn
Buijze Pers 
Hotel Royal 
Karakter Bouwadvies

deze dames gebracht? Kom langs en 
laat u verrassen door Jennifer Ravenstein 
met de Ukuladies, Anne Honders met de 
pop/lounge band El Barba Orkestra en 
pop/rock singer-songwriter Laura Beek-
man. Ukaladies verzorgt een vrolijk en en 
sfeervol optreden met liedjes van vroe-
ger. Met een knipoog naar de jaren 40, 
driestemmig, begeleid door de ukelele. 
El Barba Orkestra is een band van zes am-
bitieuze muzikanten. Het ‘orkest’ laat zich 
inspireren door uiteenlopende genres: 
van Funk tot Lounge en van Pop tot Jazz.

ZEEPAANZEEtoneel - Hamlet
Hamlet. Een wraaktragedie rond 1600 
geschreven door de grootheid zelve,  
William Shakespeare. Een verhaal vol 
geheimen en intriges over de jonge prins 
van Denemarken. Regisseur Martine Zee-
man gaat in deze nacht de uitdaging aan 
en neemt je mee door de tuin van wraak 
en hebzucht om antwoorden te krijgen in 
25 spectaculaire minuten. Misschien be-
looft ze te veel, maar vergeet niet: ‘To be 
or not to be, that’s thé question’.

Regie: Martine Zeeman. Spel&produktie: 
ZEEP Shakespeare jongeren. Tekst: Tom 
Stoppard. Muziek: Geneviève van Dijk & 
Justyna Wajda. Bewegingsadvies: Nick 
Fleuren. Beeld: Chris van Arkel.

Talent op Straat
Al slenterend door de historische oude  
dorpskern maakt u tussen 17.00 en 22.30  
uur kennis met enthousiaste getalen-
teerde cultuurbeoefenaars. Noordwijkse 
muziekverenigingen, theater- en toneel -
gezelschappen, orkesten en bandjes, 
maar ook dansscholen, indivi duele kun-
stenaars, muzikanten, dichters en verha-
lenvertellers laten op straat hun talenten 
zien en horen. Hun optredens omlijsten 
het Lindenplein, de Voorstraat en directe 
omgeving, en zijn gratis te bezoeken 
tussen de Nachtlichtvoorstellingen door. 
‘Talent op Straat’ geeft Noordwijkse en-
thousiastelingen een kans!

Nachtbioscoop Royal
00.00 uur: een episch, sprookjesachtig 
avontuur waarin een man op zoek gaat 
naar verhalen die hij ooit verfoeide en 
dat toont dat fantasie zoveel mooier blijkt 
dan dorre werkelijkheid. 

02.00 uur: een ‘klassieke’ film die als 
het meesterwerk beschouwd wordt van 
de makers. Vol anarchistische, surrealis-
tische humor die o.a. de weg vrij maakte 
voor latere filmmakers als Mel Brooks en 
Woody Allen.

Hof van Holland,  
Voorstraat 79

ZEEPAANZEE: ‘Café Noir’ 
Stephany Krips Quartet –  
Tribute to Billy Holiday 

Lindenplein 2  
Jacqueline Hamelink: ‘Bacht-
herapie’

grand Café hoek  
Heilige geestweg/

raadhuisstraat
Ruzanna Hakobyan  
Vuur en Vlam: ‘Stadslicht’

Van Limburg Stirum
straat 6a 

‘LookAlike’.

gemeentehuis, oude 
raadzaal Voorstraat 42

Roel Goudsmit & Monica 
Stuurop: ‘In een flits’

Voorstraat 137
Mirre Valkenburg & Alvaro 
Rovira Ruiz

Voorstraat 111
Eric Vaarzon Morel. 

 Voorstraat 116 
‘Lijf en Rauw’. 

offemweg 29 
GlasHart: ‘Breekbaar’

Lindenplein 5 
Poëzietuin met Daniel Vis/
Emma van Hooff/Erik Jan Har-
mens

Lindenplein 
Tickets&info /Opening met 
big band SwingTime /Talent 
op Straat/eten&drinken 
/‘Donker Collective’ schildert 
/afsluiting Avondprogramma 
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HOOFDSPONSOREN &  
SUBSIDIEGEVERS
Gemeente Noordwijk 
Baalbergen Fonds 
Fonds 1818 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Voor alle sponsoren en ondersteuners 
die we hier niet meer konden vermelden, 
zie: www.kunstklank.nl

Colofon
Deze programmakrant is gerealiseerd in 
nauwe samenwerking met en dankzij de 
steun van Buijze Pers Noordwijk.  
 
Redactie: Eric Went •www.wentwerkt.nl 
Vormgeving: Nanda Alderliefste  
• www.noinoloi.nl

ExpoZee met veiling
Op zondag 22 juni is er van 12.00 tot 
17.00 uur een expositie van schilderij-
en in de Maria ter Zee kerk. Het werk 
van winnaars en genomineerden van 
het Schilderfestival 2014/ExpoZee 
worden hier tentoongesteld en ver-
kocht. Om 15.00 uur vindt bovendien 
een schilderijen veiling plaats bij  
De Baak. Kijk ook op:  
www.schilderfestival.nl. 

04.00 uur: twee vrouwen, zangeres-
sen, in twee landen. Op dezelfde dag 
geboren, een zelfde levensloop, een 
zoektocht. Een film over muziek en inti-
miteit.  

Kwekstoel  
Neem plaats in de ‘Kwekstoel’ van 
Rhijna van Beek op het Lindenplein en 
vertel jouw verhaal voor de camera van 
Elly Mennes. Kwek over wat je maar kwijt 
wilt: het leven, de liefde, je geheimen, je 
verlangens, over al wat je bezighoudt of 
beroert. Of gewoon over je ervaringen 
op het festival. Van 18.00 – 23.00 uur.
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