De nieuwe wereld

Het zwarte hek van het Landgoed Calorama zwaait
langzaam open en tussen de bomen verschijnt het
koetshuis met haar groen-wit-rode luiken. Een oase
van stilte middenin Noordwijk Binnen, op de
vogels na, die kwinkeleren alsof het mei is en
ze hun partner nog moeten verleiden.

Kunst ontmoet
Landgoed Calorama
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De Kunstroute in De Nieuwe Wereld
Bij de kunstinstallatie Social Distancing treffen we Judith
de Haas, één van de kunstenaars en organisator van de
Kunstroute. Zij ontwierp dit kunstwerk vorig jaar tijdens
de KunstKlank productie Zomerreis 1.5 en exposeerde al
eerder haar werk in de rozemarijnschuur.
Judith: ‘Het Landgoed Calorama inspireert kunstenaars.
Zodra je het landgoed betreedt gebeurt er iets met je. Je
kijkt naar de lijnen, het licht en de kleuren en er ontstaat
een wisselwerking tussen Calorama en de kunstenaar.’
Lokaal, nationaal en internationaal bekende beeldend
kunstenaars plaatsen van 8 juli tot 8 augustus hun door
DE NIEUWE WERELD geïnspireerde kunstwerken op het
landgoed. René de Jager laat zijn Nieuwe Wereld zien in
mini-boommusea, kleine huisjes waarin scènes zich
afspelen. Beeldend kunstenaar Maja van Hall schiep met
haar kunstwerken een Nieuwe Wereld in haar tijd, een tijd
waarin vrouwen een andere wereld lieten zien. Haar zoon
Jurriaan van Hall gebruikt juist de nieuwste technieken
om kunst tot leven te laten komen.
Tijdens de kunstroute en voorstellingen schilderen
Mariska de Kok en Wil van der Niet en plein air de mensen en de wereld in het hier en nu, terwijl filmkunstenaar
Marieke van der Lippe het verleden laat herleven.
Judith de Haas: ’Deze muur, die het landgoed scheidt
van de woonwijk Calorama wordt een kunstwerk. We zijn
in het afgelopen jaar tegen heel wat muren aangelopen.
Het is tijd om over onze eigen schaduw te klimmen.’
Verderop zien we landschaps-kunstenaar Rob van
Leeuwen met zijn knieën in de aarde. ‘Hier zaai ik een
cirkel van vezelhennep waar in het midden een wachter
van de aarde verrijst. ‘
Zijn land-art is een mooie combinatie met de natuurlijke
kunstwerken van Diana Hoogeveen.
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Een groen testament

Kunst en cultuur hebben het landgoed geopend

Het zwarte hek van het Landgoed Calorama zwaait langzaam open en tussen de bomen verschijnt het koetshuis
met haar groen-wit-rode luiken. Een oase van stilte middenin Noordwijk Binnen, op de vogels na, die kwinkeleren alsof het mei is en ze hun partner nog moeten
verleiden.
Bij het koetshuis staat Sicco de Jong al te wachten. Sicco
is met een aantal medebestuursleden van de Stichting
Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen dagelijks in
touw om het landgoed in stand te houden, te onderhouden en te renoveren. De voormalige eigenaar en bewoner
van deze buitenplaats, Henk baron Taets van Amerongen
van Renswoude liet na overlijden in 2015 namelijk niet
alleen het landgoed maar ook een groen testament na.
Sicco: ‘De restauratie van het landgoed wordt dit jaar
afgerond. In 2012 lag het plan al klaar om de tuin in haar
originele staat te herstellen en de historische gebouwen
historisch te restaureren. In 2016 zijn we begonnen en aan
het einde van dit jaar is het park gerestaureerd. Met een
rozentuin, een moestuin, boomgaarden en het Jeroensveld met de originele paden.’

We lopen langs de duiventil en rozentuin richting de rozemarijnschuur. Tot in de 20ste eeuw werden op Calorama
bloembollen, geneeskrachtige kruiden en rozen gekweekt
‘Elke week komen de vrijwilligers van de schoffelclub hier
bij elkaar om het onkruid te wieden, rozen te snoeien,
hout te kloven en de tuin te onderhouden. Het is zo’n
leuke groep waar allerlei mensen zich bij aansluiten, je
ziet hier pensionado’s, jongeren, taalmaatjes. Zeker tijdens
de lockdowns was het werken in de tuin voor veel mensen
een verademing’, aldus Sicco.
Het is een kunst om zo’n buitenplaats in stand te houden.
Waar de hekken voorheen dicht bleven wil de stichting
deze geheime tuin meer ontsluiten.
Sicco: ‘Zonder afbreuk te doen aan het landgoed en met
inachtneming van de wensen van de laatste bewoner stellen we Calorama bij bijzondere gelegenheden open, zoals
op Open Monumentendag, tijdens de historische rondwandelingen en nu in samenwerking met KunstKlank dat
hier deze zomer vijf weken lang kunstwandelingen en
voorstellingen produceert. Het is mooi om te zien hoe
kunst en cultuur het landgoed hebben geopend en verrijkt.’

Een kunstroute met een boulevard van voorstellingen
op Landgoed Calorama | 8 juli t/m 8 aug 2021
DE NIEUWE WERELD ZOMER vindt plaats op het Landgoed
Calorama, een particulier landgoed in het centrum van Noordwijk
Binnen. Vijf weken lang presenteert KunstKlank ieder weekend
een nieuw programma binnen het thema DE NIEUWE WERELD.
Het publiek krijgt bij de kleinschalige coronaproof ontmoetingen
(ca. 30 personen) de tijd en de ruimte om kunst, natuur, klanken
én elkaar offline te ontmoeten in een natuurlijke omgeving.

TICKETS www.kunstklank.nl en VVV Noordwijkerhout

tot op heden over het hoofd zagen en niet hoorden?
Wat kunnen we voor elkaar betekenen als musicus,
theatermaker, kunstenaar, maar bovenal als mens?
Het is nu tijd om dromen waar te maken, elkaar opnieuw
te ontmoeten en voorstellingen duurzaam te ontwikkelen
in een nieuwe wereld.’
We lopen voorbij het gerestaureerde geel
gestucte landhuis. Als je een blik naar
binnen werpt meen je een schim van
de baron achter zijn vleugel te zien.
Het zwarte hek zwaait open en we
staan weer in de bewoonde wereld.
Vanaf 8 juli zijn we allemaal
welkom in deze bijzondere
Nieuwe Wereld.

Er is ook ruimte voor jong talent. Drie studentes van de
Theaterschool Rotterdam etaleren hun eindexamenwerken op een bijzonder plaats. Kostuumontwerpen, textiele
objecten en schilderijen van Bonnie Verhoeven, Tess
Hummels en Rowana van den Hove.

SICCO DE JONG

Het publiek volgt in juli de kunstroute over het landgoed,
waar jonge én gevestigde kunstenaars, professionals,
studenten en amateurs hun beeldende kunst exposeren,
met de verbindende klanken van Dvorák’s Symfonie nr.9
‘Uit de Nieuwe Wereld’ , die de bezoekers het landgoed
binnen leiden. Men eindigt op een locatie op of rond
Calorama waar één van de voorstellingen uitgevoerd
wordt. En elke woensdagmiddag is er een familievoorstelling met een Kinderkunstwandeling.

Tijd om dromen waar te maken
Artistiek leider van KunstKlank Herma van Piekeren
haakt aan tijdens onze rondwandeling.
‘Ja waarom DE NIEUWE WERELD? Wij leven in een
wereld die vragen oproept. Willen wij terug naar het
oude normaal of scheppen wij een nieuwe wereld?
Welke ervaringen nemen wij mee uit de oude wereld en
hoe geven wij deze een plaats in onze nieuwe wereld?
En wie nemen wij mee op onze reis? Mensen die we
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