Kunst & Cultuur

donderdag 16 mei 2013

de haarlemmer 16

Meezingspektakel I Love Malle Babbe

Loslopende vrouwen en één
Groots meezingfeest
man bij Toneelgroep Vondel
haarlem - Het meezingspektakel I Love

Malle Babbe, afgelopen vrijdagavond
op de Grote Markt was een groot succes. Zo'n 2000 bezoekers zongen alle
liedjes uit volle borst mee, al was het
maar om warm te blijven op een koud
en winderig marktplein. Met de band
Als de Brandweer bracht theatergroep
Eglentier een bont schilderij van het
betere Nederlandstalige lied voor
het voetlicht, bijgestaan door onder
anderen Astrid Nijgh, Dieuwertje Blok
en Mylou Frencken.
door René Snoeks

heemstede - De komedies van Haye

van der Heyden zijn enorm populair
bij het grote publiek. De komedie
'Loslopende Vrouwen' van de schrijver is daar een mooi voorbeeld van.
Toneelgroep Vondel speelt zondag
26 mei onder regie van Marcel Kragt
deze hilarische komedie waarin
alles draait om drie generaties vrouwen, die totaal op elkaar aangewezen zijn.
door Christa Warmerdam
Het zijn alle drie vrouwen die zich
niet kunnen of niet willen binden
aan een man. Centraal staat de
moeder-dochterverhouding, een
geliefd onderwerp van de schrijver. In deze komedie laat hij zien
hoe elke generatie probeert het zo
goed mogelijk te doen, maar toch
telkens weer fouten maakt. Volgens regisseur Marcel Kragt neigt
de komedie sterk naar een klucht:
"Het is een scherpzinnig toneelstuk waarin een aaneenschakeling van grappen is verwekt. Toen
ik het voor de eerste keer las viel
me meteen de hoge grapdichtheid op. Het is een moeilijk stuk
om te spelen want het tempo ligt
hoog."

De cast van Toneelgroep Vonden en regisseur Marcel Kragt. "Het is een scherpzinnig toneelstuk waarin een aaneenschakeling van grappen is verwekt", aldus
de laatste (Foto: Christa Warmerdam).
Toch ziet de regisseur de voorstelling met vertrouwen tegemoet
want hij heeft een ijzersterke cast
om zich heen verzameld. De moederrol wordt vertolkt door Nel
Kattestaart. Een rol die volgens de
hele cast het best getypeerd kan
worden als 'een spraakwaterval'.
Nel zal ongetwijfeld weinig moeite hebben met de rol want ze heeft
in de loop der jaren een enorme
toneelervaring opgedaan (onder
anderen producties bij Vondel en
de Haarlemse TheaterMakers).
Monique van der Vaart speelt de
rol van de dochter. Monique is
sinds 1978 actief bezig met toneel
en speelt zo'n twee à drie verschillende rollen per jaar. De rol van de
dochter in 'Loslopende vrouwen'
spreekt haar erg aan: "De vrouwen zijn heel direct tegen elkaar
en daar hou ik erg van. Het zijn
vrouwen die ook best hard tegen
elkaar kunnen zijn maar ze zullen
elkaar nooit in de steek laten."
Sylvia Mostert neemt de rol van
kleindochter op zich. Sylvia: "De
kleindochter is een beetje type

Heilige Antonius in Fort Zuid
spaarndam - De Haarlemse kunstschilder Arnold Janssen exposeert
voor de tweede keer in Fort Zuid
in Spaarndam. Naast een aantal
oude zijn er ook nieuwe surrealistische kunstwerken te zien, zoals
'De verzoeking van de heilige Antonius'. Aan dit schilderij heeft Janssen ruim acht maanden gewerkt.
Het heeft een afmeting van 1,2 bij
1,2 meter, het betreft olieverf op
paneel. Het werk is gebaseerd op de
legende van een kluizenaar die zich
terugtrok in de woestijn, geplaagd
door demonen. Deze legende is al
door een aantal kunstenaars als
onderwerp gebruikt, zoals Jheronimus Bosch en Salvador Dali. Toch
is dit schilderij van Arnold uniek
omdat hij een bepaalde kijkwijze
van de kijker vraagt, door de vele

'Stille wateren hebben diepe gronden', een leuke rol om te spelen."
Sylvia is pas sinds vorig jaar bij
Vondel aangesloten maar speelde
daarvoor al jaren bij Toneelvereniging 'Door Vriendschap Bloeiend' in Vogelenzang. Ook Jeroen
Snippe is sinds de vorige productie
lid van Vondel. Hij mag als enige
man in het stuk meedoen als de
buurman van de 'Loslopende vrouwen'. Jeroen voelt zich helemaal
thuis bij Vondel. Jeroen: "Helemaal met deze drie collega's. Het
zijn alle drie heel goede actrices en
dat maakt het voor mij ook makkelijker."
Monique vult hem aan: "Dat komt
omdat het zo'n geweldig stuk is.
Er valt bij de voorstelling zoveel
te lachen voor het publiek. Voor
ons trouwens ook, we hebben nog
steeds bij repetities dat we echt
even moeten stoppen omdat we
helemaal in een deuk liggen van
al die gekke teksten."
'Loslopende vrouwen' van Toneelgroep Vondel, tekst Haye van der
Heyden en regie Marcel Kragt, is
zondag 26 mei (aanvang 20.15 uur)
te zien in Theater de Luifel aan de
Herenweg 96 in Heemstede.
Kaarten à € 10,- kunnen worden
gereserveerd via toneelgroepvondel@hotmail.com of tel. 0235358203. x

Het meezingfeest was onderdeel
van het Frans Hals Festival, het
zesdaagse evenement om te vieren
dat afgelopen dinsdag 14 mei het
Frans Halsmuseum precies 100 jaar
bestond. Voor Theatergroep Eglentier was de uitdaging groot om een
I Love... productie nu voor het eerst
in de openlucht te brengen. Eerder
hadden zij veel succes met hun drie
eerdere I Love… shows in het Patronaat, eveneens met de band Als de
Brandweer. De 'theaterbeesten'
van Eglentier maakten hun belofte
meer dan waar: het werd een verbroederend feest. Vanaf het eerste
lied zingt de goed gevulde Grote
Markt al mee. De spelers van de theatergroep blijken niet alleen goede
acteurs te zijn, zingen kunnen ze
ook als de beste. Oude en nieuwe
hits van onder meer André Hazes,
Doe Maar en Rob de Nijs komen
voorbij. Alles vlot gepresenteerd en
sterk begeleid door de band Als de

Frans Hals was zelf ook van de partij, met zijn portret van Malle Babbe
(Foto: R.S.V.P. ©2013). x
Brandweer, die hiermee niets teveel
over zichzelf zegt.

Ik doe wat ik doe
Mylou Frencken vertolkte op glorieuze wijze haar nieuwe Haarlemlied. Dieuwertje Blok bracht met
veel overgave 'Ik hou van jou' en
Astrid Nijgh kwam met haar hit 'Ik
doe wat ik doe'. Als hoerenmadam
kwam zij op met een grote blonde
pruik en voor het eerst sinds jaren
weer eens in een jurk gestoken. De
act spatte van het podium af. Maar
dat gold voor alle 23 nummers die
live gezongen werden, waarbij de
vertolkers allemaal in de mooiste
kostuums schitterenden. Een uitgekiende belichting deed de rest.
De stad kan terugkijken op een
geslaagd evenement, dat naar meer
smaakt. Zo viel bij veel bezoekers te
beluisteren: "Dat moeten ze vaker
doen." Aan het enthousiasme van
de gehele organisatie zal het niet
liggen. Op naar een volgende 'I
Love…' x

Astrid Nijgh komt op geflankeerd door de presentatoren Michel Corten (l.) en
Hans Goes (Foto: R.S.V.P. ©2013).

Tentoonstelling Bibliotheek Centrum

'Nederland-Rusland'
haarlem - Tot en met 31 mei is de tentoonstelling 'Nederland-Rusland' te
bezichtigen in Bibliotheek Haarlem
Centrum aan de Gasthuisstraat 32. De
expositie is gratis toegankelijk tijdens
openingsuren van de Bibliotheek. Zondag 26 mei om 14.00 uur is het Georgisch ensemble Diaogi te beluisteren
op het Doelenplein van Bibliotheek
Haarlem Centrum.

met begeleiding van authentieke
snaarinstrumenten zoals de panduri of de chonguri. Meer informatie
is te vinden op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en op www.
vijfhoekkunstroute.nl. x

Architectuur
haarlem - Op donderdag 23 mei

(H)erkend Talent
haarlem - Op donderdag 23 mei

(Publiciteitsfoto).
metamorfoses die hij hierin verwerkt heeft. De expositie loopt tot
2 juni en de kunstenaar is dan zelf
ook aanwezig. Openingstijden zijn
elke zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur en ook op Eerste en
Teede Pinksterdag. x

om 13.30 uur gaat in HaarlemNoord de cursus (H)erkend Talent
van start. De cursus bestaat uit
vijf dagdelen waarin alle aspecten van het sollicitatieproces aan
bod komen en veel persoonlijke
aandacht wordt gegeven door
twee ervaren en gecertificeerde
loopbaanadviseurs, Ellen Woudenberg en Michaël van den Elshout. Aanmelden kan via www.
ew-loopbaanadvies.nl, of bel met
06-21860113 of 06-18087833. x

Het jaar 2013 is het Nederland-Ruslandjaar. Rusland is op het gebied
van cultuur een belangrijke partner
van Nederland. Welke banden hebben Haarlemse kunstenaars uit de
Vijfhoek met Rusland en hoe kijken
ze aan tegen dat grote, verre land?
Deze tentoonstelling is onderdeel
van de Vijfhoekkunstroute op 24, 25
en 26 mei, wanneer de Vijfhoek voor
de achtste keer het bruisend middelpunt is van cultureel Haarlem.
Het voornoemde ensemble Diaogi
onder leiding van Gotcha Altounachvili zingt in traditionele kledij volksmuziek en religieuze muziek, soms
driestemmig of a-capella, dan weer

kunnen geïnteresseerden mee
met Henk Soetens stadsgids bij
GildeHaarlem. In deze wandeling
gaat hij langs panden die opvallen
vanwege hun bijzondere architectuur. Moderne en oude gebouwen
worden onder de loep genomen en
geven inzicht in dit vakgebied van
toen en nu. De start is om 14.00 uur
vanaf Grote Markt 18k (Vleeshal).
Aanmelden (verplicht) kan telefonisch op werkdagen tussen 09.00
en 10.00 uur en tussen 18.00 en
19.30 uur via 06-16410803 of stuur
een e-mail naa gildewandeling@
gmail.com. Deelname kost € 3,- per
persoon. x

