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Eindpresentatie
Dance Studio Patty uit Heemskerk
verzorgt zaterdag drie dansshows
in het Kennemer Theater in Bever-
wijk. Alle leerlingen, vanaf twee
jaar tot en met de volwassenen,
laten zien wat zij geleerd hebben.
De kindershows zijn om 12.30 en 16
uur, de tieners en volwassenen
dansen in de show van 20.15 uur.
Kaarten kosten €17, inclusief een

consumptie en de garderobe.
Kaartverkoop: (0251) 220342 of via
www.kennemertheater.nl.

Walk in Concert
In De Jansheeren heeft zondag
tussen 13 en 17.30 uur een nieuw
evenement plaats: het Walk in
Concert, georganiseerd door de
Muziekschool. Dit concert onder-
scheidt zich van de meeste ande-

ren, omdat het publiek niet per se
hoeft te zitten en enkel te luiste-
ren. De bezoekers kunnen elkaar
gewoon ontmoeten en een drankje
bestellen, terwijl op het podium
afwisselende muziek wordt ge-
speeld (van pop tot licht klassiek).

Poppentheater
Poppentheater Marius Plein speelt
zondag twee keer de voorstelling

’Prullaria’ in de kasteeltuin van
Assumburg in Heemskerk. Dat is
om 13 en om 15 uur en komen kij-
ken kost niks. Bij slecht weer heb-
ben de voorstellingen plaats in het
nieuwe bezoekerscentrum. De
geplande voorstelling van Forento
is komen te vervallen.

Danceparty
De Nozem & De Non in Heems-

kerk staat vrijdag vanaf 22 uur in
het teken van een danceparty van
Eigenwijs. Het is alleen toeganke-
lijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
Kaartverkoop via
www.nozemennon.nl.

Muziek
De Bakkerij in Castricum wordt
vrijdagavond omgetoverd in de
sfeer van het strand, zodat iedereen

mee kan surfen op de muziek van
Black Tarantula & The Surfaders +
dj Tubbie. Aanvang 21 uur, entree 5
euro. Zaterdagavond kan het pu-
bliek genieten van een klein voor-
proefje van het Uit Je Bak Festival
2016. Er is een bandbattle verspreid
over twee voorrondes en een finale.
Dit keer kan je luisteren en kijken
naar Amikdla, Inbetween Colours
en Acright & Gilly. De toegang is

gratis. Zondag wordt er tijdens de
’Zomaar een zondagmiddag’ af-
scheid genomen van saxofoon-
kwartet Artischock. Aanvang 15
uur, entree gratis.
De formatie Funky Organizers
treedt zaterdag vanaf 22 uur op in
Camille in Beverwijk. De band
speelt alleen eigen werk (geen
covers) vanuit een jam of gewoon
omdat een van de vijf bandleden

met een idee komt.
De Castricumse band No Excuse
treedt zondag vanaf 14 uur op in
De Oude Keuken in Bakkum, op
het terrein van Duin en Bosch.
Gemengd koor Songs for You geeft
op dinsdag 28 juni een ’vakantie-
concertje’ tijdens de laatste repeti-
tie voor de zomervakantie. Het
programma begint om 20 uur in de
Vredevorstkerk in Beverwijk.

A genda

De stichting krijgt geld van de
gemeenten Heemskerk (€15.000)
en Beverwijk (€1250). Vooral voor
de eerste ’zijn we een visitekaartje’,
aldus voorzitter Marleen Pouwels
(47). Zij is een van de zeven be-
stuursleden, haar zoon Sam (16) een
van de twintig vrijwilligers. 

Expertise
Zomerpodium Heemskerk werkt
samen met PWN, dat ook het land-
goed Marquette beheert en activi-
teiten organiseert in de oude moes-
tuin. De expertise van PWN is

bovendien nuttig bij verplichte
organisatorische voorbereidingen.
,,Drie pagina’s calamiteitenplan-
nen en vier pagina’s risico-inventa-

risatie.” Bij de stichting zat ’Jhero-
nimus Bosch’ al vier jaar in het
hoofd als mogelijk festivalthema.
Lang vóór de dit jaar zeer drukbe-

zochte overzichtstentoonstelling
’Jheronimus Bosch - Visoenen van
een genie’ in het Noordbrabants
Museum. Pouwels kreeg het voor
elkaar dat uit het educatiepro-
gramma van het Jheronimus Bosch
Art Center drie ingelijste replica’s
kunnen worden getoond van we-
reldberoemde Bosch-drieluiken:
’De verzoeking van de heilige An-
tonius’, ’De aanbidding der Konin-
gen’ en ’De hooiwagen’. Het kasteel
is op 3 juli ’kleedkamer’ voor de
festivalartiesten, maar niet open
voor publiek. 

Troubadour
Aan het begin van de oprijlaan van
Marquette klinkt ’s middags gi-
taarluitmuziek met volkse verha-
len uit de Middeleeuwen. Dat doet
Lucas Florent uit ’het hertogdom
Brabant’. Hij is leraar Nederlands
in Tilburg, maar ook al twintig
jaar troubadour, een van de onge-
veer veertig in het land. 
De Arnhemse theatergroep Dapper

speelt met een zelfgemaakte grote
houten kar ’Carnival’, een beelden-
de voorstelling voor jong en oud,
rond een circusdirecteur en zijn
protesterende dieren. Dit in mid-
deleeuwse sfeer, met absurdistische
invloed van Bosch. 
Clarini is een loopact op stelten -
drie meter hoog, met maskers van
papier-maché waar water uit
sproeit, en met elektronische gelui-
den. De Amsterdamse bedenkers
Judith Melief en Lorenzo Gagliardi
begonnen in 1993 met straatthea-
tergroep Teatro Pavanaze, ze woon-
den toen in Venetië. ,,Het is een
van onze eerste acts. Een combina-
tie van Nederland en Italië, geïn-
spireerd door figuren uit de trip-
tiek ’De verzoeking van de heilige
Antonius’. Alleen de mantels heb ik
gemaakt naar voorbeeld van de
mantels van de doges van Venetië.”
Het woord ’clarini’ is zelfbedacht,
een soort klarinet op z’n Italiaans. 

Ton de Lange

Bosch bij  Festival Marquette
Clarini, loopact op stelten met vreemde elektronische geluiden. FOTO TEATRO PAVANA

Gemiddeld zesduizend
bezoekers trekt Zomer-

festival Marquette, al zeven jaar de
enige activiteit van stichting Zo-
merpodium Heemskerk. Nu met
een kleurrijke en fantasievolle
inspiratiebron: de schilderijen van
Jheronimus Bosch, 500 jaar gele-
den overleden in Den Bosch.

F estival

Zomerfestival Marquette,
3/7, landgoed Marquette,
12.30-17.30, entree vrij. Met
popmuziek van o.a. Marten
Fisher (Heemskerk) en Yorick
van Norden (Haarlem).
Informatie: www.zomerpo-
diumheemskerk.nl

Voorstelling ’Carnival’ van theatergroep Dapper. FOTO PR

Levende en ’echte’ Bosch in Den Bosch. FOTO TUKKERSCONNEXION

Een van de wonderlijke creaties
is de anderhalve meter lange
’Harry’, na zes jaar voortgeko-
men uit brein en handen van
Arno de Ruijter (40). De gebo-
ren Alkmaarder is vijftien jaar
docent beeldende vorming aan
het Kennemer College, afdeling
mavo. Met twintig leerlingen
maakte hij nog een paar mon-
sters voor Zomerfestival Mar-
quette. De Ruijter heeft als
beeldend kunstenaar bovendien
het bedrijfje 2Thinkalike. ,,De
opdrachtgever kan via een
inlogcode het proces volgen én
sturen. Ik heb geen vaste stijl en
werk vanuit het moodboard -
sfeerblad, zeg maar - dat de
klant heeft gemaakt.”
Voor Harry en de andere mon-
sters gebruikt hij lappen stof en
papier maché met bloem.
,,Géén behangselplak. Bloem
droogt sneller, werkt gladder af.
Het is ook beter om nog vorm
te geven, plak wordt hard.”
Groot voorbeeld en inspirator is
Dan ’Gourmet Paper Mache’
Reeder uit Seattle. Deze Ameri-
kaanse kunstenaar laat op inter-
net op imposante wijze met
versnelde filmpjes zien hoe zijn
werk ontstaat en ’groeit’. 

Films en series als ’Lord of the
Rings’ en ’Game of Thrones’
voeden de fantasie. Uit per-
soonlijke interesse bezocht hij
tevens twee keer het Jheroni-
mus Bosch Art Center in Den
Bosch. Maar De Ruijter maakte
met leerlingen ook een twaalf
meter lang, geschilderd panora-
ma ter gelegenheid van
’Heemskerk 950 jaar’. ,,Daar-
voor fietsten we eerst langs
allerlei gebouwen en kunstwer-
ken en maakten daar een selec-
tie uit.” 
Verder creëert de docent uit
zwerfvuil. Voor het festival is
nog even tijd, om de monsters
onder meer ogen te geven met
knikkers en tanden van Fimo-
klei of karton.

Roy Tukkers en Godelieve Hui-
js wonnen Nederlandse titels én
de wereldtitel als levende
standbeelden. Met hun Rotter-
damse theatergroep Tukkers-
Connexion leiden ze ook op,
denk aan acteurs circusartiesten
of dansers. Inmiddels kunnen
ze 25 mensen inzetten, onder
wie Arnhemmer Job ten Berghe
die op het Zomerfestival ’Jhero-
nimus Bosch’ is. 
Levend standbeeld, het feno-
meen is eeuwenoud en stamt
uit het Italiaanse improvisatie-
theater ’commedia dell’arte’.
Tukkers: ,,Het bracht altijd
reuring op marktpleinen bij-
voorbeeld, tegenwoordig komt
het voor dat we op een house-
feest staan.” 

Fabeldieren, troubadour en
levend standbeeld op festival
Fabeldieren die zo uit de ver-
maarde ’schilderijverhalen’ van
Jheronimus Bosch (1450-1516)
lijken te zijn gestapt, of de
kunstenaar zelf als levend
standbeeld. Je komt ze tegen op
het prachtige landgoed van
Marquette tijdens het jaarlijkse
zomerfestival. 

Monster van Arno de Ruiter. FOTO’S RONALD GOEDHEER


