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Haarlemse kerstshow ‘I love Xmas’ in
de Philharmonie geestig en aanstekelijk
Regio – Wat was het gezellig en wat hing er een geweldige stemming in de Haarlemse Philharmonie de donderdag tot en met zaterdag
voor de kerst. Daar brachten Theatergroep Eglentier,
Danshuis Haarlem, de Philharmonie Haarlem en ons
eigen Heemsteeds Philharmonisch Orkest gezamenlijk drie avonden achter elkaar de daverende kerstshow ‘I Love Xmas’. Wat een
heerlijke en aanstekelijke
voorstelling met humor, muziek, dans en zang. Sommigen in het publiek hadden
zich voor deze gelegenheid
speciaal uitgedost in kerstkleding. De verhaallijn bevatte enige Scrooge-elementen.
Een vermoeide en lusteloze
kerstman maakt zijn opwachting met Kerstmis maar heeft

niet zo’n zin hier meer in en
ziet de waarde en het nut van
het kerstfeest niet meer. Zijn
broer, Sinterklaas met staf en
rollator op het podium, probeert hem weer op te beuren
en hem op gang te krijgen.
Hij waarschuwt de kerstman dat hij door drie geesten bezocht gaat worden om
hem de waarde en gezelligheid van Kerstmis weer bij te
brengen. Deze geesten zijn
geestig op zich, want zij zijn
allen vertegenwoordigers van
ons Koningshuis. Zo verschijnen achtereenvolgens Koningin Beatrix als geest van
het verleden, Koningin Maxima als geest van het heden en (als Koningin) Amalia te paard als geest van de
toekomst op de bühne. Ook
maken een zwangere Maria die Jozef op haar schou-

ders draagt af en toe hun opwachting, naarstig op zoek
naar een slaapplaats. Door
de hele show heen wordt
spectaculair gedanst en worden de bekendste populaire
kerstliedjes gezongen. Onder
andere songs als ‘Feliz Navidad’ van José Feliciano, ‘Do
They Know It’s Christmas’ van
Band Aid, ‘Last Christmas’
van Wham!, ‘So this is Christmas (War is Over)’ van John
Lennon & The Plastic Ono
Band en ‘All I want for Christmas is you’ van Mariah Carey (gezongen met een hoge vocaal door Jozef!) worden door het enthousiaste
publiek uit volle borst meegezongen. Ook de kerstsmartlap ‘Waarom ben ik met
kerst zo alleen’ van Koos Alberts zingt het publiek van de
eerste tot laatste noot mee.

lemaal goed met de kerstman
en wordt het kerstfeest spetterend en met vuurwerk gevierd. Na de voorstelling vond
nog een gezellige afterparty
plaats, waarbij een DJ heerlijke dance classics draaide.
Zo wil iedereen de kerst wel
ingaan, wat een topavond!
Bart Jonker

Winterwonderland kinderdisco

Fototentoonstelling
‘Leve Heemstede’

Heemstede - Vrijdag 12 januari wordt een superleuke kinderdisco gehouden in Plexat bij WIJ Heemstede. Een DJ zorgt dat alle kinderen
lekker kunnen dansen en springen.

Heemstede - In de Burgerzaal van
het Raadhuis is tot eind januari de
tentoonstelling ‘Leve Heemstede’
met foto’s van mensen, evenementen en bekende plekken in Heemstede. Tevens hangt er een nieuwe serie
schilderijen van Gabe de Vries over
de tram in Heemstede.
De tentoonstelling is georganiseerd
door Ruud Bannink en Theo Out van
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en te bezichtigen

Grandioos was het rapoptreden op ‘Holiday’ waarvan het
origineel van MC Miker en DJ
Sven op de muziek van Madonna is. Ook een knap muzikaal staaltje met akoestische instrumenten bespeeld
door het Heemsteeds Philharmonisch Orkest, chapeau!
Uiteindelijk komt het dus al-

maandag t/m vrijdag van 09.30 tot
16.00 uur. Meer info over de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek via www-hv-hb.nl.

Het thema is Winterwonderland. De
kinderdisco is van 19.00 tot 21.00 uur
en toegang kost 3 euro Kinderen mogen verkleed komen, maar het hoeft
niet. Herenweg 96, Heemstede.

Traditioneel Nieuwjaarsconcert
met bubbels
De Stichting Vrienden van de Oude Kerk presenteert op

Zaterdag 6 januari om 16.00 uur in de Oude Kerk
Wilhelminaplein te Heemstede

Het Overtoom Blazersensemble
o.l.v. Wilma Meijer

speelt blazersserenade op 44 van Antonίn Dvořák
Hobo
Klarinet
Hoorn
Fagot
Cello
Contrabas

Ruben Coronel, Victor Tamboer
Hans dan Hartog, Bianca Sitters
Han Liem, Jan van Ingen, Toon de Jonge
Dick Hanemaayer, Liesbeth Kappelho
Anni Kearny
Hans van Dongen Torman

Zaal open: 15.30 uur
Toegangsprijs: Wees gul voor de schaalcollecte (¤ 15,-)

Na afloop in de Pauwehof een toost op het nieuwe jaar!!

