
De stichting Kunstklank heeft het
landgoed een maand lang onveilig
gemaakt. Er waren voorstellingen,
concerten en kunstwandelingen.

Het oorspronkelijke plan van
artistiek leider Herma van Piekeren
zag er echter heel anders uit. Ze
had bedacht om het landgoed aan
de rand van Noordwijk om te tove-
ren tot een soort Parade. Beginnen-
de theatermakers, dansers en mu-
zikanten had ze daarmee een podi-
um willen bieden. Bezoekers had-
den al wandelend over Calorama
kunnen kiezen uit een rijk cultu-
reel aanbod.

Vanwege de coronapandemie
moest deze opzet afgeblazen wor-
den. Het zou te groot en te massaal
van opzet zijn. Kunstklank besloot
daarop om de voorstellingen te
spreiden over vijf weekenden in
juli en augustus.

Het ene weekeinde draaide het
om klassieke muziek, het volgende
om dans. Op zaterdag 7 en zondag
8 augustus is het slotweekend.

Hierbij staan beeldende kunst en
dans centraal.

Nu speelde beeldende kunst toch
al een belangrijke rol. Voorafgaand
aan elke voorstelling werden be-
zoekers door een gids langs een
aantal kunstwerken geleid en kre-
gen ze de bijbehorende verhalen te
horen. Op het landgoed stond
onder meer kunst van Maja van
Hall, Judith de Haas, Marieke van
der Lippe en Wil van der Niet. De
meeste kunstenaars zullen komend
weekend aanwezig zijn.

Jurriaan van Hall gaat ook live
aan het werk op Calorama. Hij gaat
in gesprek met Herma van Pieke-
ren en tattookoning Henk Schiff-
macher. Al pratend boetseert hij ze
in klei. ,,Het zijn monumentjes
voor mensen van wie ik blij ben dat
ze er zijn’’, zegt Van Hall erover. 

Ook zijn er optredens van Form
and Colour Party. Deze drie dansers
vormen samen een kleurrijk totaal-
kunstwerk. Hun kostuums zijn
geïnspireerd op Mondo Mendini
en vervaardigd door Victorine
Pasman, in samenwerking met het
Groninger Museum. 

Kunstklank, zaterdag 7 en zondag 8
augustus, landgoed Calorama, Noord-
wijk, www.kunstklank.nl.

Laatste weekend op
landgoed Calorama

Noordwijk Nog één weekend
en dan daalt de stilte weer neer
op het landgoed Calorama in
Noordwijk Binnen.
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